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Mãsurile
economice ale
Guvernului în
pandemia de
Covid-19

Plata de la bugetul de stat a ºomaju-
lui tehnic, creditarea cu garanþii de stat
a companiilor ºi microîntreprinderilor
aflate în dificultate, amânarea pânã la
30 iunie a plãþii impozitelor locale s-au
numãrat printre mãsurile care s-au
aflat pe ordinea de zi a ºedinþei de gu-
vern, de ieri, menite sã sprijine mediul
de afaceri ºi angajaþii în perioada pan-
demiei de Covid-19 ºi care se afla în
desfãºurare la închiderea ediþiei.

Premierul Ludovic Orban a spus, la
începutul ºedinþei de guvern, care a
avut loc în format video-conferinþã:
“Sunt efecte negative în economie din
ce în ce mai clare, pe care trebuie sã le
luãm foarte serios în considerare. Sunt
domenii de activitate care au fost
aproape practic paralizate: transportul
de persoane, toatã industria HORECA
e în situaþie criticã. În domenii econo-
mice în care ne aºteptam mai puþin exi-
stã decizii care genereazã impact eco-
nomic negativ. De aceea, adoptãm un
prim set de mãsuri pentru a veni în
sprijinul companiilor ºi angajaþilor
acestora, dar va trebui sã urmãrim cu
mare atenþie evoluþia economiei rom-
âneºti, a evoluþiei economiei la nivel
european ºi global, pentru a cãuta sã
gãsim soluþii pentru a reduce impactul
negativ. Sunt mãsuri de susþinere fi-
nanciarã de la bugetul de stat a efortu-
lui de platã a ºomajului tehnic. Am
ales aceastã formulã deoarece foarte
multe companii care sunt afectate sunt
companii care funcþionau foarte bine
ºi erau profitabile. Ele sunt afectate de
o conjuncturã de moment ºi, dupã ce
va trece vârful epidemiei, îºi vor relua
activitatea în bune condiþii, cu anga-
jaþii pe care i-au format în timp. A nu
susþine companiile respective în aceas-
tã perioadã limitatã în timp, înseamnã
sã condamnãm aceste firme la închi-
derea activitãþii. Capacitatea compa-
niilor de a reveni dupã epidemia de co-
ronavirus depinde în mare mãsurã de
þinerea angajaþilor într-o formã de sus-
þinere, aºa cum este ºomajul tehnic, în
care statul sã fie implicat din punct de
vedere financiar”.

În privinþa ºomajului tehnic, ante-
rior ºedinþei de guvern, Florin Cîþu,
ministrul Finanþelor Publice, a spus cã
în perioada urmãtoare ar putea intra în
ºomaj tehnic între 500.000 ºi
1.000.000 de angajaþi.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Fugã fãrã precedent a capitalului
strãin din economiile emergente

Datele în timp real de la Institute of
International Finance (IIF) aratã ieºiri
extrem de mari ale capitalului de pe
pieþele emergente, care le-au depãºit
cu mult pe cele din perioada
acutã a crizei financiare
globale din toamna anului
2008 (vezi graficul).

Un ºoc asemãnãtor celui
din perioada crizei financia-
re globale s-a înregistrat în
luna mai 2013, când Federal
Reserve a anunþat planurile
pentru temperarea progra-
mului de relaxare cantitati-
vã. În urma reacþiei violente
a pieþelor, în special a celor
de obligaþiuni guvernamen-
tale, banca centralã ameri-
canã a revenit asupra deci-
ziei ºi a anunþat o nouã etapã
a relaxãrii cantitative, care a
adãugat 1,5 trilioane de do-
lari bilanþului sãu pânã în 2015. Criza
de pe bursele din China, din vara anului
2015, a avut un efect negativ semnifi-
cativ mai redus asupra fluxurilor de ca-
pital cãtre economiile emergente.

Datele de la IIF aratã ieºiri cumulate
ale capitalului de aproape 60 de miliar-
de de dolari începând din ultima parte

a lunii ianuarie 2020 pânã în prezent,
în condiþiile în care analiza include pes-
te 20 de economii emergente, printre
care se regãsesc India, China, Africa

de Sud ºi Turcia.
Epidemia de coronavirus este ca-

racterizatã drept “ºoc fãrã precedent”
în analiza de la IIF, care avertizeazã cã
vor exista ajustãri brutale ale deficite-
lor de cont curent, pe fondul reducerii
substanþiale a finanþãrilor externe.

“ªocurile asupra fluxurilor de capi-

tal vor rãmâne deosebit de severe,
chiar dacã efectele pozitive ale unor
politici macroeconomice se vor mani-
festa în curând”, se mai aratã în

raportul de la IIF.
În plus, “oprirea bruscã a

fluxurilor de capital repre-
zintã un risc extrem de ridi-
cat mai ales pentru þãrile cu
nevoi ridicate de finanþare
externã”.

Analiºtii de la IIF susþin
cã, raportat la nivelul rezer-
velor valutare, cel mai mare
necesar de finanþare se înre-
gistreazã în Turcia ºi Africa
de Sud, în timp ce vulnera-
bilitãþi semnificative se
înregistreazã în Chile ºi Co-
lumbia, pe fondul scãderii
preþurilor materiilor prime.

Economia noastrã se
aflã, din pãcate, în aceastã

categorie a necesarului ridicat de fi-
nanþare externã, pe fondul creºterii ex-
plozive a deficitului de cont curent în
ultimii ani, iar ajustarea brutalã a deze-
chilibrelor externe reprezintã aproape
o certitudine.

CÃLIN RECHEA

Miracolele s-ar putea sã nu fie
suficiente pentru salvarea
bãncilor europene

Criza generatã de pandemia de co-
ronavirus nu avea cum sã prindã pre-
gãtite bãncile europene. Orice crizã,

chiar ºi mult mai micã,
se poate dovedi fatalã
pentru multe instituþii
financiare ale zonei
euro, în condiþiile în
care sistemul lor “imu-
nitar” a fost puternic
erodat de politica mo-
netarã a Bãncii

Centrale Europene din ultimul
deceniu.

Acesta este contextul în care extin-
derea operaþiunilor de refinanþare ale
BCE ºi a programului de relaxare can-
titativã nu a împiedicat indicele
EURO Stoxx Banks, care include
principalele 25 de bãnci din zona euro,
sã atingã un nou minim istoric (vezi
graficul 1).

Pe fondul ineficienþei mãsurilor
anunþate dupã ultima ºedinþã de politi-
cã monetarã, BCE a completat planul
de stimulare ºi cu operaþiuni de refi-
nanþare de pânã la 98 de zile. Bãncile

au primit finanþãri de 109,1 miliarde
de euro în prima tranºã, dupã cum scrie
Bloomberg.

Din pãcate, astfel de mãsuri nu
“vindecã” portofoliile de credite ne-
performante ºi nici nu îmbunãtãþesc
gradul de capitalizare.

În ciuda unor rate de adecvare a ca-
pitalului care se apropie, de multe ori,
de 20%, sau depãºesc semnificativ
acest prag în cazul bãncilor din Scan-

dinavia, capitalul bãncilor europene
nu pare a fi suficient.

De ce? Pentru cã sistemul de ponde-
rare în funcþie de risc a expunerilor
“ascunde” adevãrata situaþie. De
exemplu, obligaþiunile guvernamenta-
le au pondere zero, adicã nu este alocat
capital pentru acoperirea unor even-
tuale pierderi la nivelul acestui seg-
ment.

(continuare în pagina 3)

CU LINGURÞA-N MÂNÃ

Biserica Românã, în cãutarea argumentului
ontologic al existenþei lui Dumnezeu

Z
ilele trecute s-a petrecut un
fenomen a cãrei semnifica-
þie nu a apãrut în prim-plan,
ocultatã fiind de di-
mensiunea scanda-
loasã care i s-a aso-
ciat. ªtirea care a

circulat avea titlul „În plinã cri-
zã de coronavirus, ÎPS Teodo-
sie (Arhiepiscopul Tomisului
-n.r.) a împãrtãºit peste 100 de
persoane cu aceeaºi linguriþã”.
Scandalul era bine reprezentat în di-
mensiunea penalã a momentului: e
vorba de ceea ce se poate cataloga ca

„infracþiune de zãdãrnicire a combate-
rii bolilor”. Lucrurile nu sunt însã atât
de simple.

Pentru a preciza circumstan-
þele, preotul Eugen Tãnãsescu,
purtãtorul de cuvânt al Arhiepi-
scopiei Tomisului a declarat:
„Referitor la linguriþa folositã la
împãrtãºire, Patriarhia Românã
a emis un comunicat de presã, în
care a arãtat cãtre cei care au te-
meri, au dubii sau au conºtiinþa

neliniºtitã, sã meargã ºi sã discute cu
duhovnicul lor. Pe aceastã linie merge
ºi Arhiepiscopia Tomisului. Reco-

mandãm celor care au aceastã proble-
mã de conºtiinþã sã meargã sã discute
cu duhovnicii ºi lucrurile se vor rezola
de la caz la caz”.

Dar, comunicatul la care, prin eroa-
re, se referã purtãtorul de cuvânt este
de fapt un „Cuvânt pastoral pentru
întãrirea în credinþã ºi în comuniune
euharisticã” , din 28 februarie, al Pa-
triarhului Daniel. Preafericitul spune,
în acest cuvânt pastoral, urmãtoarele:
„Iar credincioºii, care au totuºi teamã
de a se împãrtãºi din acelaºi Sfânt Potir
cu aceeaºi linguriþã, vor cere sfatul
preotului duhovnic spre a se întãri în

credinþã ºi a spori în comuniune
bisericeascã”.

Comunicatul propriu-zis a fost emis
de Patriarhie în 27 februarie ºi a reco-
mandat: „Persoanele care au teama de
îmbolnãvire prin împãrtãºirea din
Sfântul Potir cu linguriþa comunã pot
cere preotului, în mod excepþional,
împãrtãºirea, în orice moment al zilei,
din Sfânta Euharistie pentru bolnavi,
care le poate fi oferitã într-o linguriþã
adusã de acasã ºi folositã exclusiv în
acest scop, de o singurã persoanã (o fi-
rimiturã din Sfânta Euharistie este
pusã într-o linguriþã cu vin)”.

Pe scurt, Comunicatul Patriarhiei
recomandã celor care se tem de îmbol-
nãvire sã cearã împartaºire cu linguriþa
proprie, iar Cuvântul pastoral al Pa-
triarhului recomandã celor care se tem
de a se împãrtãºi cu aceeaºi linguriþã sã
cearã sfatul duhovnicului. Avem aici
douã tipuri de temeri: teama de îmbol-
nãvire ºi teama de împartaºire cu ace-
eaºi linguriþã. Avem ºi douã tipuri de
cereri: sã ceri voie cu linguriþa proprie
ºi sã ceri un sfat. Este oare aici o
ezitare, o imprecizie, sau o confuzie
pur ºi simplu?
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