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Asigurarea continuitãþii
întreprinderii pe timp de
crizã economicã

1. Pentru chinezi ºi japonezi, cu-
vântul “crizã” este exprimat prin douã
ideograme diferite, care înseamnã “peri-
col” ºi, respectiv, “ºansã/ oportunitate”.
Dacã trebuie sã înfruntãm pericolul,
asta nu ne impiedicã sã îl transformi în
opotunitate.

2. Economia este o imensã plasã de
legãturi contractuale ºi de
încredere între comercianþi.
Ca economia sã poatã supra-
vieþui, trebuie ca plãþile, chiar
ajustate, sã continue, iar con-
tractele sã fie adaptate sau re-
vizuite din mers, pentru a li se
putea asigura rezilienþa.

3. Când nu mai existã încre-
dere în economie (care nu este
altceva decât încredere în viitor):

-te apuci ºi faci, în mod iraþional,
stocuri de fãinã, spaghetti, ulei, spirt ºi
hârtie igienicã;

-trimiþi oamenii în ºomaj, chiar dacã
nu ai toate motivele care sã te oblige la
asta;

-reduci creditarea, pentru cã riscul þi
se pare prea ridicat, sau o scumpeºti
atât de mult încât devine inabordabilã;

-pretinzi plãþi în avans sau garanþii
exorbitante, care determinã o reducere
abruptã a volumului de contracte în
derulare;

-refuzi creditul comercial, cecul sau
biletul la ordin ºi, în genere, refuzi tot
ceea ce face posibilã circulaþia mãrfu-
rilor în lipsa lichiditãþilor;

-obligi chiriaºii sã achite
integral chiria, deºi spaþiul
comercial sau de birouri nu
se mai poate utiliza.

În acest fel, decizii care
par calculate ºi raþionale la
nivel individual devin, prin
contagiune ºi efect incre-
mental, catastrofice la nivel
sistemic. Acesta este “(coro-

na)virusul economic cu care trebuie
sã ne înfruntãm” în timpul pandemiei
ºi, mai ales, dupã.

Banii, lichiditãþile, trebuie întorºi în
economie, pentru cã altfel îºi pierd
sensul ºi funcþiile. Resursele trebuie
lãsate sã circule, ºi nu stocate. Tezauri-
zarea în exces, ca ºi stocurile iraþiona-
le, sunt auto-destructive pentru co-
merþ, care nu poate supravieþui fãrã un

circuit neîntrerupt al valorilor ºi
resurselor.

Sincopele pot fi depãºite cu ajutor
de la stat sau de la banca centralã,
care “pompeazã” lichiditate în sis-
tem.

În principal, însã, soluþia trebuie sã
vinã de la comercianþii care deþin lichi-
ditãþi de dinainte de crizã sau care co-
lecteazã lichiditãþi din suplimentarea
excepþionalã a propriilor afaceri,
“mulþumitã” crizei.

Sistemul judiciar este în panã ºi va
rãmâne în cel puþin 3-6 luni, perioadã
la care trebuie adãugaþi anii de hi-
per-aglomerare cu dosare rezultate
atât din “pauza” impusã de crizã, cât ºi
din valul enorm de litigii generate de
revenirea cu scandal la activitatea
“normalã”.

Echitatea nu este doar un precept
moral, care ar putea fi oricum sancþio-
nat cu boicot ºi blam public, cu conse-
cinþa unei reduceri drastice a încrederii
în comerciantul care îl încalcã. Echita-
tea este ºi o extensie sub-înþeleasã a
contractului, aºa cum rezultã din art
1272 Cciv.

Buna-credinþã este o marcã de cali-
tate a comportamentului contractual al
comerciantului, în lipsa cãreia, în
timp, încrederea în comerciant ºi în
produsele sale se diminueazã pânã la
dispariþie. Fãrã încredere, nu existã
comerþ.

În plus, aºa cum rezultã din art. 11 ºi
art. 14 Cciv, nu se poate deroga prin
contracte de la normele care interesea-
zã bunele moravuri, iar drepturile se
exercitã în acord cu bunele moravuri.
Pentru a fi valabile, contractele nu tre-
buie sã încalce bunele moravuri. Pen-
tru a nu se transforma în abuzuri, drep-
turile nu trebuie sã intre în dezacord cu
bunele moravuri.

Tezaurizarea lichiditãþilor ºi stoca-
rea resurselor sunt forme insidioase de
abuz de putere economicã, îndreptat
împotriva stabilitãþii ºi a continuitãþii
întreprinderii proprii a comerciantului
abuziv, dar ºi împotriva economiei, în
ansamblu, ca matrice configuratã de
relaþiile de contractuale ºi de încredere
între comercianþi.
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Inflaþia ordonanþelor militare
Scenariul 4 al pandemiei de Covid

19, care pãrea la 1 martie o þintã destul
de îndepãrtatã, reprezintã de mai bine
de 24 de ore realitatea în care trãim. La
fel de reale sunt ºi cele ºase ordonanþe
militare emise dupã instaurarea stãrii
de urgenþã. Prima ordononanþã a fost
emisã în 18 martie ºi aplicatã imediat.
În numai 12 zile, premierul Ludovic
Orban, la iniþiativa ministrului de inter-
ne Marcel Vela, a aprobat emiterea a
ºase ordonanþe militare. O medie de
una la douã zile. Ceea ce aratã cã mulþi
dintre cetãþeni nu au înþeles gravitatea
situaþiei ºi au ales sã nu se supunã regu-
lilor instituite prin aceste ordonanþe.
Mai ales dispoziþiilor din ordonanþele
urmãtoare care au restricþionat drastic
dreptul la liberã deplasare a cetãþenilor.

Decidenþii politici au impus gradual
anumite mãsuri, dar aceastã graduali-

tate a adoptãrii lor nu a þinut cont de re-
alitãþile cotidiene ºi de comportamen-
tul cetãþenilor. Textul Ordonanþei mili-
tare nr. 2, din 21 martie, aratã cã autori-
tãþile nu au înþeles cã mulþi dintre cei
întorºi din zonele roºii sau galbene ale
Europei nu au de gând sã se supunã
mãsurilor impuse. În loc sã fie restric-
þionatã circulaþia persoanelor pe tim-
pul zilei, Marcel Vela recomanda ca
deplasãrile sã fie evitate în intervalul
orar 6-22, restricþionând doar deplasa-
rea pe timpul nopþii.

Ordonanþa respectivã a fost adopta-
tã dupã ce, în 21 martie, parcurile din
þarã au fost pline de cetãþeni care au
profitat de temperaturile apropiate lu-
nii mai.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

SONDAJ BURSA

Cititorii BURSA resping,
în majoritate, proiectul
Gabrielei Firea sã-i testeze pe
bucureºteni, de Covid-19

Douã treimi (62%) dintre cititorii
care au votat în Sondajul iniþiat de Zia-
rul BURSA, nu sunt de acord cu pro-
iectul primarului Gabriela Firea sã te-
steze un eºantion de bucureºteni de
COVID-19, în timp ce o treime (38%)
îi aprobã intenþia.

Sondajul a fost fãcut pe pagina de
Facebook a Ziarului BURSA, între 30
-31 martie ºi a întrunit participarea a
peste 1400 de cititori care au votat
Nu/Da, ca rãspuns la întrebarea “Sun-
teþi de acord cu intenþia primarului Ga-
briela Firea sã testeze 10.500 de
bucureºteni de COVID-19?”.

Cititorii au comentat contraproiec-

tului, dar existã ºi unul (poate chiar
douã) în favoarea lui:

1. “Dacã ne uitãm la þãrile care au
reuºit (mai mult sau mai puþin) sã con-
troleze situaþia asta cu Covid, cu cât
mai multe teste, cu atât mai bine. Te-
starea în numãr mare ºi urmãrirea con-
tactelor pare a fi cel mai bun fel de a
ajuta guvernele sã reducã infecþiile.
Deci, dupã mine 10.000 nici nu ar fi
destul.”

2. “Poate este electoralã, dar e mai bine
decât ce fac ãia cu anticipatele în gurã”.

FLORIAN GOLDSTEIN

(continuare în pagina 11)

JPMorgan: Recesiunea
generatã de pandemie
va fi mai gravã decât
criza financiarã

Banca americanã de investiþii
JPMorgan Chase & Co. considerã cã
bursele din lume au depãºit cea mai
neagrã perioadã cu care s-au confrun-
tat de la declanºarea pandemiei de co-
ronavirus, ceea ce ar putea însemna o
oarecare îmbunãtãþire a încrederii in-
vestitorilor, însã urmeazã sã asistãm la
un impact sever al actualei crize
asupra economiei.

”Scãderea de acum a economiei glo-
bale este în mãsurã sã depãºeascã Ma-
rea Crizã Financiarã. Colapsul actual
al activitãþii este mult mai profund,
dacã sunt analizate economiile indivi-
duale, ºi afecteazã mult mai multe eco-
nomii în acelaºi timp, comparativ cu
prãbuºirea din 2008”, spune Daniel P.
Hui, strateg la JPMorgan.

Conform JPMorgan, vârful de de-

clin al economiilor în curs de dezvolta-
re, prevãzut în prima jumãtate a anului
2020, este prognozat sã fie de aproape
de douã ori mai sever decât în timpul
crizei financiare. Însã, aceastã evoluþie
negativã se produce pe parcursul a
doar douã trimestre, comparativ cu un
an ºi jumãtate în cazul crizei
financiare.

JP Morgan avertizeazã cã acum,
spre deosebire de 2008 ºi anii care au
urmat, China nu va putea amortiza de-
clinul economiei globale, prin creºte-
rea sa. Economiºtii bãncii de investiþii
prognozeazã cã PIB-ul Chinei va scã-
dea cu 10% în primul trimestru al
anului 2020.

A.V.

(continuare în pagina 11)

Proiectul de lege al PSD
care amânã ratele - aprobat
de Senat

Proiectul de lege promovat de so-
cial-democraþi care prevede amânarea
ratelor bancare a fost aprobat, ieri, în
plenul Senatului.

Alfred Simonis, liderul deputaþilor
PSD, ne-a spus cã iniþiativa legislativã
urmeazã sã intre vineri pe ordinea de zi
a plenului Camerei Depuaþilor. Tot
atunci se intenþioneazã ºi votarea legi-
lor “anti-cãmãtãrie”, promovate de se-
natorul PSD Daniel Cãtãlin Zamfir.
Ordinea de zi a plenului Camerei De-
putaþilor, for decizional în ambele ca-
zuri, va fi stabilitã astãzi, de Biroul
Permanent.

Textul de lege care amânã achitarea
ratelor se adreseazã atât instituþiilor de
credit, cât ºi IFN-urilor ºi colectorilor

de creanþe. Iniþiativa legislativã vizea-
zã: “Obligaþia de platã a ratelor sca-
dente, dobânzilor ºi comisioanelor
aferente împrumuturilor acordate de-
bitorilor de cãtre creditori, pânã la data
intrãrii în vigoare a prezentei legi intrã
sub incidenþa moratoriului ºi se su-
spendã, la cererea debitorului, pânã la
30.09.2020, prin prelungirea core-
spunzãtoare a maturitãþii creditului.

Dobânda datoratã de debitori, core-
spunzãtoare sumelor scadente a cãror
platã a fost suspendatã, nu se capitali-
zeazã la soldul creditului existent, la
finalul perioadei de suspendare.

EMILIA OLESSCU
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