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În sfîrºit...
avem un
þap ispãºitor

A
þi ghicit, coronavirusul! În
România, nu doar cea a epo-
cii post-decembriste, dar
mai ales în aceastã perioadã,
sistemul de asigurare a sãnã-

tãþii publice a fost constant subdimen-
sionat în raport cu evoluþia factorilor
de risc ºi a morbiditãþii generale a po-
pulaþiei, subfinanþat, subasigurat cu
medici ºi cadre sanitare cu pregãtire
medie, a beneficiat de un manage-
ment submediocru, a produs servicii
adesea (mult) sub limita normelor de
profesionalism ºi competenþã acredi-
tate, a suferit cronic din cauza lipsei
de infrastructurã, a materialelor de uz
curent ori necesare în situaþii de ur-

genþã ºi a ignorat total
componenþa de educa-
þie sanitarã a popula-
þiei, incluzînd-o aici ºi
pe cea a personalului
medical. Unitãþile spi-
taliceºti sunt perma-
nente surse de risc ma-
jor de îmbolnãvire

pentru pacienþi, medici ºi asistenþi,
alegînd sã ignore sau sã ascundã cau-
zele ºi amploarea focarelor de infecþii
intraspitaliceºti; igiena practicatã în
majoritatea unitãþilor sanitare este
mult sub normele standard ale profe-
siei; România s-a umplut de ºarlatani
care au operat cot la cot cu medicii ca-
lificaþi fãrã ca nimeni, pînã la pacien-
þii mutilaþi, sã sesizeze erorile crase de
practicã medicalã ale ”colegilor”;
tranzacþionarea diplomelor ºi a titluri-
lor profesionale a devenit un fenomen
obiºnuit, chiar dacã se desfãºoarã pe
scarã relativ limitatã; datoritã inadec-
vãrii metodice ºi a lipsei critice a apa-
raturii ºi materialelor auxiliare nece-
sare învãþãmîntului medical modern,
nivelul competenþelor profesionale
achiziþionate în sistemul nostru de
învãþãmînt medical a þinut cu greu pa-
sul în raport cu dezvoltarea generalã a
profesiei ºi cu practica medicalã gene-
ralã; exodul medicilor din România a
devenit un fenomen de masã, iar asi-
stenþa medicalã generalã este doar o
fantomã care paraziteazã la greu bu-
getul de sãnãtate publicã pentru a pro-
duce în schimb doar reþetele necesare
pensionarilor, în schimbul cãrora
încaseazã, la buzunarul propriu,
bacºisurile devenite ‘‘de rigoare”.
Acesta este tabloul ºi vã rog sã mã
credeþi, nu am cuprins decît o parte
din peisaj, fãrã sã intru deloc în mã-
runtaiele putrede ale afacerilor veroa-
se fãcute pe spinarea bugetului asigu-
rãrilor de sãnãtate. Cu toate acestea ºi
cu multe altele dãm acum piept!
Cine-i de vinã?

(continuare în pagina 16)

EUROPA ªI SUA, AFECTATE SEVER DE ÎNCHIDEREA
FABRICILOR AUTO

Bloomberg: Industria grea, în cea
mai gravã crizã de dupã Rãzboi

I
mpactul economic al pandemiei
de coronavirus se mutã de la in-
dustriile bazate pe servicii, pre-
cum cea hotelierã ºi cea a resta-
urantelor, cãtre sectorul de fa-

bricaþie de pe ambele pãrþi ale Atlan-
ticului, ceea ce duce la o întrerupere
sincronizatã a industriei grele despre
care istoricii ºi experþii spun cã nu
este diferitã de cea observatã în anii
1940, conform unei analize Bloom-
berg.

Studiul aminteºte cã producãtorii
auto din SUA ºi Europa au oprit fabri-
cile ca sã rãspundã crizei actuale, dupã
mãsuri similare luate în China, þara în
care a izbucnit epidemia.

În contextul dat, în SUAspre exem-
plu, principalii producãtori auto ame-
ricani - General Motors Co. (GM) ºi
Ford Motor Co. - au anunþat cã sunt în
discuþii cu oficialii de la Washington
privind modul în care ar putea sprijini
producþia de echipamente medicale,
precum ventilatoarele, care ar putea fi
necesare pentru combaterea pande-
miei de coronavirus. O astfel de

miºcare cãtre re-utilare ºi schimbarea
semnificativã a producþiei ar semãna
cu transformarea industrialã din anii
1940, când fabricile au trecut de la
producþia de bunuri de consum, pre-
cum maºinile, la cea de tancuri ºi
arme, într-un efort impus de rãzboi, pe
ambele pãrþi ale Atlanticului.

Experþii nu îºi amintesc un blocaj si-

milar, o oprire sincronizatã ºi de o ase-
menea amploare a producþiei în indus-
tria auto globalã. Închiderile din do-
meniu anunþate în Europa ºi SUA au
urmat mãsurilor similare luate de alte
þãri mari producãtoare precum China,
Japonia ºi Coreea de Sud, tot din cauza
pandemiei. (A.V.)

(continuare în pagina 16)

Când va porni tiparniþa ºi
Banca Naþionalã?

Prãbuºirea burselor internaþionale,
pe fondul unei volatilitãþi extreme, a
condus la vânzarea fãrã discriminare a
tuturor activelor financiare.

Chiar ºi cele considerate cu risc mi-
nim sau inexistent, precum obligaþiu-

nile guvernamentale
ale marilor puteri eco-
nomice, au înregistrat
vânzãri masive, în
condiþiile goanei dupã
lichiditate.

Pe piaþa interbanca-
rã, ratele Libor au înre-
gistrat fluctuaþii vio-

lente, iar rata Libor la 3 luni a înregi-
strat recent cea mai mare creºtere zil-
nicã din octombrie 2008.

De parcã toate acestea nu ar fi de
ajuns, Bloomberg tocmai a scris cã “li-
chiditatea s-a evaporat pe piaþa valuta-
rã internaþionalã pe fondul creºterii ac-
celerate a dolarului”. Aceasta este cea
mai mare piaþã din lume, cu tranzacþii
zilnice de 6,6 trilioane de dolari.

Agenþia de ºtiri americanã mai scrie
cã “se ºopteºte pe piaþã despre o posi-
bilã intervenþie concertatã pentru de-
precierea dolarului”, însã nu existã ni-
ciun fel de garanþie cã lucrurile pot fi

calmate în acest fel.
Deocamdatã, convulsiile de pe pie-

þele internaþionale au lovit puternic
pieþele ºi economiile din Europa Cen-
tralã ºi de Est, iar þara noastrã pare sã
se afle direct în faþa “valului”.

Pe fondul ieºirilor masive de capital
de pe pieþele emergente, conform celor
mai recente date de la Institute of Inter-
national Finance, costurile de finanþare
pentru datoria publicã a statului român
au explodat în ultimele zile, conform
datelor de la BNR (vezi graficul 1).

Randamentul cerut pe piaþa titlurilor
destatacrescutcupeste55%pentruobli-

gaþiunile cu maturitatea la 10 ani, pânã la
6,1%, iar pentru obligaþiunile de 5 ani
randamentul a depãºit 5,3%. Randamen-
tulcertificatelorde trezoreriecumaturita-
tea de pânã la un an a depãºit 4%.

Cãderea precipitatã a preþului s-a
înregistrat ºi la nivelul obligaþiunilor
emise în euro pe pieþele externe.

Astfel, cele lansate în octombrie
2018, cu maturitãþi în martie 2029, res-
pectiv martie 2039, au înregistrat
vânzãri masive în ultimele zile, în spe-
cial ISIN-ul XS1892127470, cu matu-
ritatea în 2039 (vezi graficul 2).

(continuare în pagina 15)

STUDII

COVID-19, mai degrabã crizã
economicã decât risc pentru sãnãtate

P
andemia de Covid-19 care
a pus stãpânire pe întreg
globul este consideratã de
majoritatea oamenilor în
primul rând o crizã econo-
micã ºi abia apoi un risc
pentru sãnãtate, aratã stu-

diile recente citate de World Econo-
mic Forum.

În afarã de consecinþele umane tragi-
ce ale epidemiei de coronavirus
COVID-19, incertitudinea economicã
pe care a cauzat-o va costa economia
globalã un trilion de dolari în 2020, po-
trivit estimãrilor Agenþiei pentru Co-
merþ ºi Dezvoltare a ONU (UNTCAD).

Richard Kozul-Wright, directorul
diviziei privind strategiile de globaliza-
re ºi dezvoltare la UNCTAD, a decla-
rat: “Avem în vedere o încetinire a eco-
nomiei globale de pânã în douã procen-
te pentru acest an, iar costul acestui lu-
cru va fi, probabil, de ordinul a un tri-
lion de dolari, comparativ cu ceea ce
prognozau analiºtii în septembrie”.

Prin lansarea acestui raport, Ri-
chard Kozul-Wright a dorit sã averti-
zeze cã puþine þãri vor rãmâne neatinse
de ramificaþiile financiare ale focaru-
lui, având în vedere cã pieþele finan-
ciare mondiale s-au prãbuºit în urma
îngrijorãrilor legate de întreruperile

lanþului de aprovizionare din China ºi
de incertitudinea preþurilor petrolului
în rândul producãtorilor importanþi.

Într-un scenariu prezentat de ONU
în care economia mondialã ar creºte cu
doar 0,5%, acest lucru ar însemna ‘‘o
loviturã de douã trilioane de dolari”
pentru PIB, a precizat oficialul ONU,
adãugând cã prãbuºirea preþurilor pe-
trolului a fost ‘‘un factor care a contri-
buit la sentimentul tot mai mare de ne-
liniºte ºi panicã”.

Richard Kozul-Wright a mai spus
cã deºi a fost dificil sã prezicã cum vor
reacþiona pieþele financiare internaþio-
nale la impactul COVID-19, ‘‘ceea ce

sugereazã o lume extrem de neli-
niºtitã”, a subliniat domnia sa
spunând: ‘‘Acum existã un anumit ni-
vel de anxietate, care depãºeºte mult
spaimele legate de starea de sãnãtate,
care sunt foarte serioase ºi preocupan-
te”.

Pentru a combate aceste temeri,
„guvernele trebuie sã cheltuiascã în
acest moment pentru a preveni topirea
care ar putea fi chiar mai dãunãtoare
decât cea care va avea loc pe parcursul
anului”, a insistat Kozul-Wright.

Întrebat despre modul în care dife-
rite þãri ar putea reacþiona la crizã, in-
clusiv China - unde virusul a apãrut

pentru prima datã în decembrie - ºi
Statele Unite, economistul principal
al ONU a spus cã Guvernul chinez va
introduce probabil ‘‘mãsuri expansio-
niste” - caracteristici pentru creºterea
cheltuielilor sau tãierea impozitelor.
“Aproape sigur cã va face asta”, a
spus el, adãugând: ‘‘Guvernul SUA
care se aflã într-un an electoral trebu-
ie sã rãspundã ºi într-un alt mod decât
prin reducerea impozitelor ºi reduce-
rea ratelor dobânzii? Bãnuiesc cã o va
face”.

ADELINA TOADER
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