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SPRIJINIM COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19
Aceastã ediþie a ziarului BURSA a fost realizatã fãrã prezenþa fizicã în Redacþie
Redacþia ziarului BURSA s-a delocalizat, înþelegând ca aºa sã fragmenteze lanþul contaminãrilor ºi sã sprijine, nu doar jurnalistic, ci
ºi în mod practic, combaterea contaminãrii cu viruºi: aceastã ediþie
a ziarului BURSA, ca ºi site-ul BURSA, sunt realizate fãrã apropierea
ziariºtilor în sediul Redacþiei, ci prin contribuþia fiecãruia, izolat în
propria casã.
Deºi lucrul de acasã nu este vreo originalitate la alþii, pentru o redacþie ca a noastrã, obiºnuitã de 30 de ani sã se coordoneze prin viu
graiºi prezenþalasediu, delocalizareaeste atâtorealizaretehnicã,

cât ºi o “revoluþie” în management – responsabilitãþile s-au descentralizat într-un grad mai înalt decât oricum erau distribuite.
Mãsurile pentru delocalizarea Redacþiei BURSA au fost adoptate ºi
aplicate extrem de operativ, într-o singurã zi – marþi -, în întâmpinarea Ordonanþei Militare nr. 3, care a fost publicatã în noaptea de
marþi spre miercuri, în Monitorul Oficial, ºi care interzice circulaþia
tututor persoanelor (cu excepþii).
Este forma noastrã de participare practicã la rezistenþa socialã contra molimei, dar ºi o mãsurã de protecþie individualã ºi de adaptare

la condiþiile normative, în condiþiile în care informaþiile pe care le
diseminãm reprezintã adevãratulnostrufrontdeluptãcontrapandemiei, o luptã care nu va suferi nicio iotã de pe urma reorganizãrilor pe care le operãm.
Valorile morale dupã care se conduce ziarul BURSA rãmân aceleaºi libertate, adevãr, justeþe, bine, prosperitate, convieþuire armonioasã, competenþã - în slujba cititorului, în domeniul financiar al
afacerilor.
MAKE

MASURILE AUTORITATILOR IN PANDEMIA DE CORONAVIRUS
KLAUS IOHANNIS:

Executivul pregãteºte o rectificare
bugetarã extraordinarã
Guvernul pregãteºte o rectificare
bugetarã menitã sã acopere cheltuielile din sãnãtate cauzate de pandemia
Covid-19 ºi sã asigure sumele necesare plãþii ºomajului tehnic pentru angajaþii care vor fi trimiºi acasã în aceastã
perioadã de companiile care îºi suspendã activiatea, a anunþat preºedintele Klaus Iohannis, în urma întâlnirii
pe care a avut-o cu premierul Ludovic
Orban, ministrul finanþelor publice Florin Cîþu, ministrul de interne - Marcel Vela, ministrul Apãrãrii Naþionale
- Nicolae Ciucã, ministrul Transporturilor - Lucian Bode, ministrul Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri –
Virgil Popescu, ministrul Sãnãtãþii Victor Costache ºi ministrul Muncii Violeta Alexandru.
Aproape jumãtate de Guvern s-a deplasat, ieri, la Cotroceni, pentru a-l informa pe preºedintele þãrii despre mãsurile pe care Executivul doreºte sã le

ia în perioada urmãtoare. Dupã ce, în
prealabil, cu o zi înainte, ºeful statului
s-a întâlnit cu premierul ºi alþi trei
miniºtri.
Klaus Iohannis a precizat cã în
ºedinþa de guvern de astãzi, Cabinetul Orban va aproba o ordonanþã de
urgenþã prin care se va acorda posibilitatea, la cererea debitorilor, de amânarea a plãþii ratelor ºi dobânzilor
bancare, pe termen de maxim 9 luni.
Preºedintele þãrii a spus: “Este nevoie de mãsuri speciale în vremuri speciale. Am înþeles cã ºi românii au probleme imense, ºi firmele au probleme foarte mari. Criza sanitarã se va termina
la un moment dat ºi vrem ca România
sã fie în situaþia de a reporni imediat
economia.
Douã chestiuni aº vrea sã spun,
douã mãsuri convenite cu premierul ºi
miniºtrii. (G.M.)
(continuare în pagina 13)

ORDONANÞA DE URGENÞÃ URMEAZÃ SÃ FIE APROBATÃ ASTÃZI

Ratele consumatorilor ºi
firmelor, posibil sã fie amânate
pânã la finalul anului
l Adrian Vasilescu: ”Activitatea din bãnci trebuie organizatã cu faþa la profit”
l CREDERE: ”BNR a tras învãþãmintele crizei anterioare”

ÎNREPRINZÃTORII, NEMULÞUMIÞI DE
MÃSURILE ADOPTATE SÃPTÃMÂNA TRECUTÃ

Bâjbâielile Guvernului Orban
Situaþia de crizã se adânceºte pe zi
ce trece, iar mediul economic are nevoie de mãsuri mult mai puternice de
susþinere ºi mult mai curajoase ºi consistente, susþine Florin Jianu, preºedintele Consiliului Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din
România (CNIPMMR). Domnia sa a
precizat cã antreprenorii din þara noastrã au formulat opt mãsuri care doresc
sã fie adoptate urgent de Guvern, chiar
în ºedinþa de astãzi a Executivului.
Preºedintele CNIPMMR a fãcut
mai multe declaraþii, în urma adoptãrii
ordonanþelor de urgenþã 29 ºi 30 de cãtre guvernul Orban, ordonanþe care
nici pânã astãzi, la o sãptãmânã de la
adoptare, nu au norme de aplicare
aprobate pentru ca mãsurile sã devinã
efective ºi sã ajute în mod real mediul
de afaceri din România.
Florin Jianu a spus: “OUG 29 ºi 30
au fãcut ca mediul de afaceri sã îºi
punã întrebãri legitime privind conþi-

nutul lor. Ordonanþele de urgenþã respective sunt scrise într-un limbaj dificil de înþeles chiar ºi pentru specialiºti.
Trebuie schimbatã aceastã modalitate
de a scrie actele normative, într-o modalitate simplã, pe înþelesul tuturor,
care sã prezinte instrumentele introduse în economie ºi mai puþin trimiterile
la modificãrile legislative, articole ºi
paragrafe. Stãm cu toþii, de o sãptãmânã, sã traducem legislaþia ºi cred cã
mai mult ne afundãm decât reuºim sã
înþelegem în mod simplu”.
ªeful CNIPMMR a precizat cã textele celor douã ordonanþe de urgenþã
adoptate în urmã cu o sãptãmânã se
aplicã ºi întreprinderilor individuale,
organizaþiilor neguvernamentale ºi
persoanelor fizice autorizate, care au
în total peste un milion de lucrãtori independenþi.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)
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atele pe care clienþii persoane fizice ºi juridice le
au de achitat la bãnci este
posibil sã fie amânate
pânã la finalul acestui an,
dupã cum au anunþat,
ieri, atât ministrul Finanþelor Publice Florin Cîþu, cât ºi preºedintele Klaus Iohannis, precizând cã
mãsura este inclusã într-o Ordonanþã
de Urgenþã care ar urma sã intre astãzi
în ºedinþa de Guvern.

IRISH TIMES:

Lumea va avea nevoie de un nou
sistem financiar, dupã Covid-19
l În urmãtoarele sãptãmâni, economia globalã va înceta sã funcþioneze – consumul ºi
încrederea se vor prãbuºi l Capitalismul, suspendat
Lumea, aºa cum o ºtim, este pe
cale sã se schimbe radical ca urmare
a pandemiei de coronavirus (Covid-19). Totul se va schimba profund
- de la felul în care ne trãim viaþa, în
care lucrãm ºi socializãm, la modul
cum se miºcã banii, scrie Irish Times, care precizeazã cã pe partea de
circulaþie a banilor va trebui gãsitã o
nouã modalitate de finanþare a economiei globale, dupã ce va trece pandemia.

Sursa citatã preconizeazã cã, în
urmãtoarele sãptãmâni, consumul
se va prãbuºi, la fel ºi încrederea;
sectorul ospitalitãþii, aºa cum îl
ºtiam, va înceta sã mai existe; majoritatea companiilor aeriene vor opri
aproape toate zborurile; cumpãrarea sau vânzarea de locuinþe se va sista ºi, odatã cu aceasta, amenajarea
ºi renovãrile.
Nimeni nu va începe un nou proiect
major în curând ºi foarte puþine din

cele existente vor fi finalizate, conform Irish Times, care atrage atenþia
cã, în linii mari, economia va înceta sã
funcþioneze.
Chiar dacã bãncile sunt proactive
acum ºi împrumutã imediat întreprinderile solide, susþinute de profiturile
de anul trecut, ele vor fi intra în colaps
din cauza împrumuturilor, a creditelor
ipotecare ºi descoperirilor de cont neplãtite, potrivit sursei. (V.R.)
(continuare în pagina 13)

Klaus Iohannis a menþionat cã Executivul este pregãtit sã aprobe astãzi
ordonanþa care permite amânarea plãþii ratelor la bancã, atât pentru persoane fizice, cât ºi pentru firmele din
þarã: “La cererea celor care au datorii
la bãnci, plata ratelor se poate amâna
cu pânã la nouã luni, deci, practic, ratele pot fi amânate pânã la sfârºitul
acestui an. Suntem convinºi cã pânã
atunci economia îºi va reveni, oamenii îºi vor reveni ºi atunci lucrurile vor

intra mult mai uºor într-o normalitate".
Anterior, Florin Cîþu anunþase,
într-o postare filmatã pe pagina sa de
Facebook, cã soluþia propusã Bãncii
Naþionale a României (BNR) de
MFP pentru susþinerea clienþilor
bancari ia în calcul mai multe elemente. ªeful de la Finanþe a menþionat: “Nu ºtim exact cât va dura aceastã perioadã, iar cei care doresc sã
aibã ratele amânate la bancã o pot

face pânã la nouã luni. Este un termen pe care l-am discutat cu BNR.
Propunerea mea este de nouã luni ºi
este agreatã de BNR, care are lichiditate, ºi de cãtre sistemul bancar. Vom
vedea dacã aºa va rãmâne ordonanþa,
la care lucrãm intens, acum, ºi care
urmeazã sã intre mâine (n.r. astãzi în
ºedinþa de Guvern.
EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 11)

ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS

Aurul se vinde ca hârtia igienicã
Aurul, considerat de investitori un
metal de refugiu ºi investiþie sigurã în
vremuri dificile, a cunoscut de la declanºarea pandemiei de coronavirus o
cerere fãrã precedent care a lãsat
vânzãtorii de metale preþioase cu rezerve de aur foarte puþine, potrivit analiºtilor Zerohedge.
Una dintre cele mai fascinante observaþii din lumea metalelor preþioase,
fãcutã de specialiºti în ultimul deceniu, a fost decuplarea bizarã în dinamica cerere/ofertã ºi deci a preþurilor,
între hârtie ºi aurul fizic.
Pe mãsurã ce aurul a devenit din ce
în ce mai financiarizat în ultimii ani prin contracte futures, ETF-uri, instrumente derivate ºi aºa mai departe

- ºi pe mãsurã ce impactul aurului "financiarizat" a devenit factorul de
stabilire a preþurilor într-o lume în
care volumul nominal de "aur de
hârtie" tranzacþionat acum este cu
mult mai mare decât cel "fizic", apare o decuplare bizarã de fiecare datã
când existã un eveniment major de
stres în piaþã.
Un model care a apãrut, conform
analiºtilor, este acela cã, în perioadele de lichiditate în pieþe, atunci când
administratorii de active sunt forþaþi
sã arunce „aurul de hârtie” pentru a
acoperi marjele, ceea ce imprimã
scãderea preþul aurului, ceea ce se
întâmplã ºi atunci când vânzãrile de
aur fizic accelereazã pe fondul preo-

cupãrilor cu privire la viabilitatea sistemului financiar ºi/sau a monedei
de rezervã.
Rezultatul, dupã cum s-a discutat
sãptãmâna trecutã, conform analiºtilor, este cã „preþul aurului fizic se decupleazã de cel al aurului pe hârtie”,
rezultând într-un arbitraj pe care cumpãrãtorii de aur fizic, adicã cei care nu
cred în ETF-uri de aur, precum GDX
sau pur ºi simplu preferã metalul fizic,
îl gãsesc deosebit de încântãtor, deoarece le permite sã cumpere aur fizic la
preþuri mai mici decât ar avea acces în
mod obiºnuit.
ADELINA TOADER
(continuare în pagina 13)

