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VÂRFUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS LA MIJLOCUL LUNII APRILIE, DAR DEJA...

Sistemul de sãnãtate -
pe marginea

prãpastiei

P
oliticienii români fac pa-
radã chiar ºi în momente
nepotrivite. Preºedintele
Klaus Iohannis a partici-
pat sâmbãtã la inaugura-
rea spitalului militar de
campanie din curtea Insti-

tutului Ana Aslan, unitatea militarã
fiind însãrcinatã drept spital suport de
triere a pacienþilor cu Covid 19. Spital
care are momentan 130 de paturi pentru
viitorii pacienþi, deºi autoritãþile promi-
teau o capacitate totalã de 500 de paturi.

Forþele Ministerului Apãrãrii Naþio-
nale au ridicat spitalul de la Ana Aslan

în cinci zile, dar vom vedea câte cadre
medicale de specialitate vor fi alocate
spitalului de campanie din Otopeni, de-
oarece, în acest moment, la nivel naþio-
nal, 285 de cadre medicale au fost afec-
tate de Covid 19. Din cele 1952 de per-
soane testate pozitiv (conform ultime-
lor date oficiale furnizate, ieri, la ora
13:00, de Institutul Naþional de Sãnãta-
te Publicã ºi de Grupul de Comunicare
Strategicã), 285 sunt medici, asistente,
infirmiere ºi alþi angajaþi ai spitalelor
din þara noastrã, cei mai mulþi fiind din
Suceava, respectiv 181. Lor li se adau-
gã alte câteva sute de cadre medicale

nevoite sã fie testate ºi sã intre în izolare
la domiciliu, deoarece este posibil sã fi
avut contact direct sau indirect cu unul
dintre cei infectaþi cu Sars-Cov-2. ªi nu
s-a terminat. Conform unor surse din
interiorul Spitalului Judeþean de
Urgenþã Sfântul Ioan cel Nou din Suce-
ava, abia în 10 aprilie vom avea un ta-
blou exact al cadrelor medicale care au
contactat noul coronavirus. Pentru cã
mulþi dintre cei 1300 de angajaþi ai spi-
talului sucevean se aflã încã în perioada
în care virusul poate fi incubat ºi urme-
azã sã fie supuºi testãrii ºi izolãrii. Con-
form informaþiilor prezentate de autori-

tãþi pânã la închiderea ediþiei, la Spita-
lul Judeþean Suceava, 90 de cadre me-
dicale sunt infectate cu Sars-Cov-2, iar
acestora li s-au adãugat 149 de pacienþi,
care au fost internaþi în spital fiind dia-
gnosticaþi iniþial cu alte boli.

Ministrul Sãnãtãþii, Nelu Tãtaru,
anunþa în urmã cu douã seri, într-un in-
terviu acordat postului de ºtiri Digi 24,
cã vârful epidemiei va fi atins în þara
noastrã la jumãtatea lunii aprilie sau
imediat dupã.

GEORGE MARINESCU
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CHIAR ÎNAINTE DE TRANSFORMAREA
EPIDEMIEI DE CORONAVIRUS ÎN PANDEMIE

Comerþul global, de la declin
accentuat la colaps

Cea mai îndelungatã perioadã de
contracþie a comerþului global de la
sfârºitul crizei financiare globale,
întreruptã de o creºtere uºoarã în ulti-
ma lunã a anului trecut, s-a accentuat
semnificativ în ianuarie 2020,
conform datelor din raportul
World Trade Monitor, publicat
de institutul olandez CPB
(www.cpb.nl).

Volumul comerþului a înregi-
strat o scãdere anualã de 2%,
cea mai mare din octombrie
2009, dupã o creºtere de 0,4%
în luna precedentã (vezi grafi-
cul 1), pe fondul unei scãderi lunare de
1,2%, dupã un avans de 0,4% în luna
anterioarã.

Declinul comerþului global a fost
determinat, în special, de evoluþia
schimburilor comerciale de la nivelul
economiilor avansate, care ºi-au acce-

lerat scãderea anualã pânã la 2,4%, de
la 1,6%, pe fondul unei scãderi lunare
de 0,5%, în condiþiile unei scãderi
anuale de 2,5% a exporturilor.

Volumul schimburilor comerciale
la nivelul economiilor emer-
gente a scãzut cu o ratã anualã
de 1,4%, pe fondul unei scãderi
de 1,8% a comerþului din eco-
nomiile emergente ale Asiei,
exclusiv China.

În cea mai mare economie a
Asiei, volumul schimburilor a
înregistrat o scãdere anualã de
1,2%, dupã un avans de 13,9%

în decembrie 2019, pe fondul unei scã-
deri lunare de 5,8%. Exporturile Chi-
nei au scãzut cu o ratã anualã de 8,8%,
iar importurile au crescut cu o ratã
anualã de 6,4% în prima lunã a acestui
an.

(continuare în pagina 12)
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Implicaþiile economice ale
pandemiei „made in China”
pentru România

Pandemia „made în China” a gene-
rat o inflaþie de prezicãtori. Din pun-
ctul lor de vedere ne aºteaptã apoca-
lipsa, recesiunea, ori o recuperare
economicã rapidã (evoluþie
economicã în „V”) sau o lume
nouã cum nu a mai fost. Eu
sunt uimit de atâta creativitate.

Direcþia în care merge eco-
nomia depinde de deciziile oa-
menilor/gospodãriilor, firme-
lor, guvernelor, care uneori
sunt previzibile, alteori nu. În
cazul pe care îl analizez legat de pan-
demia „made in China” incertitudinea
economicã este mare, întrucât apar si-
tuaþii neobservabile, deci nemãsurabi-
le, urmare a deciziilor consumatorilor,
antreprenorilor, politicienilor din di-
verse þãri, nu doar din România. Sunt
antreprenori care la o decizie guverna-
mentalã restrictivã adoptã politica
„wait and see”, pe când alþii se solida-
rizeazã, întrucât preþurile, costul cu
forþa de muncã ºi fluxul de numerar se
ajusteazã. La fel, consumatorii îºi mo-
dificã temporar ºi în sens negativ cere-
rea agregatã de bunuri ºi servicii, fie ca
urmare a reducerii veniturilor, fie sub

impact psihologic, când se promovea-
zã o politicã tip „hype”, adicã o propa-
gandã agresivã care întreþine o psihozã
în masã. De aceea, în cazul unui ºoc

extern cum este aceastã pande-
mie „made in China” previziu-
nile inevitabil conþin erori,
chiar dacã oricine realizeazã in-
tuitiv cã economia are de sufe-
rit.

Indiferent de evoluþia unei
economii, nu trebuie ignorat cã,
deciziile oamenilor reflectã un

interes ºi o „cale dependentã de trecut”
(instituþional) ce le influenþeazã com-
portamentul în orice circumstanþe. De
exemplu, „calea dependentã de trecut”
la nivel politic o vedem în mãsurile de
politici publice adoptate în ultimele
zile de majoritatea guvernelor lumii,
care sunt relativ similare cu cele luate
în anii 2009 -2010, deºi situaþia econo-
micã nu este aceeaºi, iar scenarii în ca-
zul apariþiei unei pandemii au fost ela-
borate în SUA ºi Germania 2006 ºi în
2013. Scenariile sunt similare cu ce se
petrece în prezent.

(continuare în pagina 9)

ANALIZÃ NEW YORK TIMES:

Modelul Nordic, optim pentru
salvarea economiei
lMãsurile americane de sprijin – criticate de specialiºti

Criza actualã, generatã de pande-
mia de coronavirus, este diferitã faþã
de cele precedente, în condiþiile în
care, din Asia pânã în Europa, respec-
tiv pânã în America de Nord, oamenii
îºi pierd locurile de muncã, iar cel mai
potrivit rãspuns la dezastrul creat pare
sã fie modelul de salvare promovat de
þãrile din nordul Europei, conform
unei analize realizate de New York Ti-
mes (NYT), care criticã planul de su-
sþinere adoptat de Statele Unite ale
Americii.

NYT aminteºte cã mãsurile de sti-
mulare anunþate de Congresul SUA
pentru combaterea impactului pande-
miei de coronavirus reprezintã “reþeta
tradiþionalã americanã”, astfel cã pa-
chetul de douã trilioane de dolari doar
extinde sistemul standard de asigurãri

pentru ºomaj, alocând în acelaºi timp
bani care ar trebui sã ajute companiile
aflate în dificultate.

Acesta s-ar putea dovedi “un medi-
cament slab”, un cocktail creat pentru
“afecþiuni economice comune”, pre-
cum cele determinate de o prãbuºire a
pieþelor bursiere sau a preþurilor imo-
biliare, scrie NYT, menþionând cã
acum lucrãtorilor li se cere sã rãmânã
acasã pentru limitarea rãspândirii unui
virus agresiv, iar guvernul american,
confruntat cu o asemena situaþie de ur-
genþã de sãnãtate publicã, suprimã afa-
cerile, ceea ridicã semne de întrebare
cu privire la valoarea mãsurilor de sti-
mulare standard.

A.V.
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