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FORUMUL ECONOMIC MONDIAL:

Covid-19 este doar
avangarda, vor urma
multe alte crize
l ªocurile viitoare vor depãºi capacitatea de rãspuns a guvernelor, bãncilor ºi managerilor de crizã
din corporaþii, dacã nu schimbãm modelul economic actuall Investiþiile trebuie þintite cãtre o
economie verde, circularã

P
andemia de coronavirus
(Covid-19) a pus þãrile
din întreaga lume în mo-
dul ”lockdown”, de blo-
caj, care a adus multã
spaimã în rândul cetãþe-
nilor ºi a declanºat o crizã

a pieþelor financiare, situaþie care, po-
trivit Forumului Economic Mondial
(WEF), cere un rãspuns puternic, ime-
diat.

Dar, în opinia WEF, în gestionarea
acestei crize, guvernele trebuie sã pri-
veascã ºi pe termen lung, întrucât vor
urma noi crize majore. WEF avertize-
azã: ”Covid-19 reflectã o tendinþã mai
largã: vor urma mai multe crize la ni-
vel planetar. Dacã traversãm fiecare
nouã crizã pãstrând modelul economic
ce ne-a adus aici, ºocurile viitoare vor
depãºi în cele din urmã capacitatea de
a rãspunde a guvernelor, instituþiilor
financiare ºi managerilor de crizã din

corporaþii. Într-adevãr, «coronacriza»
a fãcut deja acest lucru”.

Clubul de la Roma a emis un aver-
tisment similar în celebrul sãu raport
din 1972, ”The Limits to Growth”
(”Limitele Creºterii”), ºi din nou în
”Beyond the Limits” (”Dincolo de li-
mite”), o carte din 1992 aparþinând
autorului principal al raportului ante-
rior, Donella Meadows. Dupã cum
avertiza încã de atunci Meadows, vii-
torul umanitãþii va fi definit nu
printr-o singurã situaþie de urgenþã, ci
prin multe crize separate, dar legate
între ele, care decurg din eºecul no-
stru de a trãi durabil. Folosind resur-
sele Pãmântului mai repede decât pot
fi refãcute ºi, prin eliberarea deºeuri-
lor ºi a elementelor poluante mai re-
pede decât pot fi absorbite, ne-am
pregãtit de mult timp pentru dezastru,
scrie WEF.

Sursa subliniazã cã, pe o planetã, to-

ate speciile, þãrile ºi problemele geo-
politice sunt, în cele din urmã, interco-
nectate. ”Vedem cum focarul noului
coronavirus din China poate produce
ravagii asupra întregii lumi”, spun
specialiºtii WEF, precizând: ”Ca ºi
Covid-19, schimbãrile climatice, pier-
derea biodiversitãþii ºi colapsul finan-
ciar nu respectã graniþele naþionale.
Aceste probleme pot fi gestionate doar
printr-o acþiune colectivã lansatã cu
mult înainte ca ele sã devinã crize
majore.

Pandemia de coronavirus este un
semnal de alarmã pentru a nu mai
depãºi limitele planetei. La urma ur-
mei, defriºarea, pierderea biodiversi-
tãþii ºi schimbãrile climatice fac toate
pandemiile mai probabile. Despãduri-
rile duc animalele sãlbatice mai aproa-
pe de populaþiile umane, crescând pro-
babilitatea ca viruºii zoonotici precum
SARS-CoV-2 sã facã saltul cãtre spe-

cia umanã. De asemenea, Grupul in-
terguvernamental privind schimbãrile
climatice avertizeazã cã încãlzirea
globalã va accelera probabil apariþia
de noi virusuri”.

Guvernele care reuºesc sã þinã în
frâu epidemiile urmeazã tacit aceeaºi
cale, spun specialiºtii WEF, exempli-
ficând: ”Urmãriþi ºtiinþa ºi pregãtiþi-vã
pentru viitor. Putem face mai mult. În
loc sã reacþionãm pur ºi simplu la de-
zastre, putem folosi ºtiinþa ca sã creãm
economii care vor atenua ameninþãrile
privind schimbãrile climatice, pierde-
rea biodiversitãþii ºi pandemiile. Tre-
buie sã începem sã investim în ceea ce
conteazã, punând bazele unei econo-
mii verzi, circulare, care este ancoratã
în soluþii bazate pe naturã ºi orientatã
spre binele public.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

SUSPENDAREA ªI ÎNCETAREA
CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCÃ ÎN
CONTEXTUL CRIZEI COVID-19

Reflecþii Juridice,
posibile soluþii practice

1.000.000… aceastã aparent banalã
înºiruire de 7 cifre începe astãzi sã ca-
pete conotaþia dictaturii hazardului ºi a
iminenþei colapsului, capacitând ºi
îngrijorând masiv întregul mediu de
afaceri românesc, ale cãrui aºteptãri
pentru anul 2020 se
îndreptau cu încredere ºi
optimism în direcþia dia-
metral opusã a stabilitã-
þii, creºterii ºi dezvoltãrii.

Pentru o bunã înþele-
gere a coordonatelor con-
textului, propunem o
scurtã întoarcere în timp,
cu numai 3 luni în urmã.
La finele anului trecut,
cele mai importante publicaþii finan-
ciare din România titrau bunãstarea:
“Deficit de 1 milion de angajaþi în
România”. “România are nevoie de
1 milion de angajaþi”. “Aproape 1 mi-
lion de angajaþi români caºtigã salarii
brute de peste 1.000 de euro lunar”.
“Bucureºtiul are peste 1 milion de an-
gajaþi”.

În mai puþin de 90 de zile însã, în
cheie parcã fatidicã, aceleaºi publicaþii
anunþã: “Coronovirusul lasã 1 MI-
LION de români FÃRÃ loc de mun-
cã”. “Coronavirus: Peste un milion de

angajaþi din România ar putea fi
concediaþi.”

Nici cei mai pesimiºti nu se puteau
aºtepta la o turnurã atât de dramaticã,
în condiþiile în care chiar ºi cele mai
avansate economii globale sunt nevoi-

te sã se declare luate prin
suprindere, nepregãtite,
depãºite de situaþie.

Este oare posibil sã ne
confruntãm cu cea mai
cruntã rãsturnare de si-
tuaþie din istoria relaþiilor
de muncã?

Se estimeazã cã Rom-
ânia are în prezent în jur
de 4 milioane de salariaþi

în mediul privat, astfel încât, dacã am
avea în vedere, spre exemplu, doar si-
tuaþia criticã din sectorul HoReCa, de-
spre care se susþine cã ar fi pentru mo-
ment cel mai afectat, numãrul preconi-
zat de circa 320.000 de salariaþi care
ºi-ar putea pierde în scurt timp locurile
de muncã descrie valenþe apocaliptice.

LUCIAN TUFLER,

founding partner DTLawyers,

avocat în Baroul Bucureºti ºi

practician în insolvenþã

(continuare în pagina 10)

Ratele bancare, leasingul
ºi creditarea IMM -
dezbãtute de Guvern

Amânarea ratelor la creditele ban-
care ºi la leasing au fost douã dintre
principalele teme dezbãtute în ºedinþa
de guvern de ieri, care se afla în plinã
desfãºurare la închiderea ediþiei.

Premierul Ludovic Orban a spus, la
începutul ºedinþei: “Ordonanþa de ur-
genþã prin care se va amâna plata rate-
lor bancare vizeazã per-
soanele fizice, juridice,
persoanele fizice autori-
zate ºi întreprinderile in-
dividuale. Insist sã fie
prevãzute ºi contractele
de leasing, pentru cã unul
dintre sectoarele afectate
este cel al transporturilor
ºi oamenii au nevoie de
aceastã facilitate”.

Florin Cîþu, ministrul
Finanþelor Publice, a precizat cã su-
spendarea plãþii ratelor la creditele
bancare se va face pentru o perioadã de
maximum nouã luni ºi cã de facilitatea
suspendãrii plãþii ratelor vor beneficia
clienþii instituþiilor financiare bancare
ºi nebancare, inclusiv cei care au un
contract de leasing.

Premierul Ludovic Orban a preci-
zat cã misiunea Guvernului este sã

asigure funcþionarea economiei, a tu-
turor sectoarelor acesteia ºi cã de ace-
ea trebuie luate mãsuri pentru cei care
sunt afectaþi direct prin restricþiile in-
troduse de ordonanþele militare emise
pânã acum ºi de persoanele afectate
indirect.

De altfel, una dintre ordonanþele de
urgenþã aflate în dezbate-
re în ºedinþa de ieri se re-
ferã la introducerea de fa-
cilitãþi pentru noi catego-
rii de întreprinderi mici ºi
mijlocii, care sã fie spriji-
nite ºi cu plata ºomajului
tehnic de la bugetul de
stat. Condiþia ar fi ca
venitul pe luna martie sã
indice o scãdere cu 25%
faþã de cel din lunile

ianuarie ºi februarie.
ªeful Guvernului a mai susþinut cã

este necesar sã continuie investiþiile în
infrastructura rutierã ºi feroviarã, deo-
arece finalizarea lor va ajuta la dezvol-
tarea mai multor sectoare ale econo-
miei naþionale.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 11)

E.S. MORTEZA ABOUTALEBI, AMBASADORUL IRANULUI ÎN ROMÂNIA:

„Sancþiunile SUA îngreuneazã accesul la bunurile
medicale necesare în pandemia de Covid 19”

În plinã pandemie mondialã, Iranul,
una dintre cele mai afectate þãri de fo-
carul de coronavirus, continuã sã se
afle sub sancþiuni economice interna-
þionale, iar imapctul acestora este unul
imens.

Excelenþa Sa, domnul Morteza
Aboutalebi, Ambasadorul Republicii
Islamice Iran în România ne-a decla-
rat, în lumina observaþiilor preºedinte-
lui Klaus Iohannis referitoare la nece-
sitatea cooperãrii internaþionale în lup-
ta împotriva coronavirusului cã acea-
sta necesitã acþiuni regionale ºi inter-
naþionale coordonate, pe de o parte, ºi
luarea de mãsuri dure, care sã rãspun-
dã nevoilor de bazã ale oamenilor, sã
sprijine întreprinderile afectate, sã
finanþeze fonduri enorme pentru sãnã-
tate ºi sistemul medical. Excelenþa sa
ne-a transmis: „Coronavirusul nu cu-

noaºte graniþe, îºi alege victimele fãrã
considerente politice, religioase, etnice
sau rasiale. În aceste condiþii, Republica
Islamicã Iran - spre deosebire de alte þãri
care se confruntã cu izbucnirea lor – cu-
noaºte, în ultimii doi ani, obstacole ºi li-
mitãri grave cauzate de sancþiunile uni-
laterale ºi ilegale impuse de Statele Uni-
te ale Americii, de presiuni politice ma-
xime ºi abuzuri sistematice din partea
guvernului American”.

Ambasadorul Republicii Islamice
Iran a subliniat faptul cã regimul ame-
rican a impus o serie de sancþiuni
împotriva naþiunii iraniene ºi a guver-
nului în ultimii ani, adãugând aproxi-
mativ 1.200 de persoane ºi entitãþi ira-
niene la listele sale de sancþiuni.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 12)

Soldatul ºi praºtia
Pandemia a reuºit sã schimbe, cel

puþin la noi, percepþia pe care oamenii
o au faþã de cadrele medicale. Nu mai
vorbeºte nimeni de ºpãgi, mal-
praxis, comportament lipsit de
empatie ºi alte lucruri, ci de
eroi, soldaþi aflaþi în prima linie
a rãzboiului invizibil, ultima
speranþã. Procesul care duce la
admiraþia în exces nu e irever-
sibil, în curând ne vom convin-
ge de acest lucru ºi vor începe
reclamaþiile. Va fi nedrept!

Ultimele sãptãmâni le-am petrecut
într-un spital, ca sã fiu foarte exact pe
un pat aflat într-un spital. Din interior
lucrurile se vãd total diferit faþã de cum
le deformeazã lentila televizorului.
Medicii sunt oameni ºi suferã de toate
”bolile” umanitãþii, aºa cã dacã vrem
sã nu avem deziluzii, nu este cazul sã

ne facem iluzii. Am citat dintr-un an-
trenor celebru de fotbal. Am constatat
pe propria piele cã existã bunãvoinþã,

înþelegere, dorinþã de a ajuta,
durere în cot - pe parte umanã -
lipsuri de tot felul - pe parte de
dotãri - ºi un sistem construit to-
tal eronat, în care se alocã mai
mult timp unor chestiuni biro-
cratice decât îngrijirii bolnavi-
lor. Impresia este cã am dotat
soldatul de la care aºteptãm

salvare cu o praºtie, în timpul unui
rãzboi în care se folosesc arme
nucleare.

Recunosc, din start, cã am avut par-
te de un chirurg de excepþie. De ase-
menea, admit cã asta nu a fost sufi-
cient pentru confortul meu fizic ºi psi-
hic. De ce?

(continuare în pagina 9)
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