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”Sfaturile”
legate de
coronavirus
au termen de
valabilitate
limitat

Toatã lumea discutã despre corona-
virus cu toate cã se cunosc destul de
puþine lucruri despre el. Specialiºtii
recunosc acest lucru, chiar dacã foar-
te mulþi o fac cu jumãtate de gurã.
Sfaturile oferite în februarie nu mai
erau valabile în martie, iar în aprilie
multe adevãruri au fost lovite de nuli-
tate. Nu este vorba de valul de ºtiri din
categoria ”fake news”, ci despre ceea
ce susþin autoritãþi implicate direct în
combaterea acestei pandemii. La
începutul anului era clar, mãºtile de
protecþie se puteau utiliza câteva ore
ºi dupã aceea trebuiau aruncate.
Acum pot fi ”reciclate”, spãlate ºi re-
folosite, în plus, mai nou, sunt consi-
derate în regulã ºi cele artizanale,
confecþionate din orice fel de pânzã.
De asemenea, s-a tot vorbit cã anima-
lele de companie nu sunt afectate de
coronavirus ºi nu îl transmit mai de-
parte. Acum nu se mai ºtie atât de si-
gur cum evolueazã problema.

Revenind la mãºti, secretarul de stat
în Ministerul Afacerilor Interne, Raed
Arafat, le transmite celor care îºi con-
fecþioneazã acasã mãºti de protecþie cã
trebuie sã le spele ºi sã le calce zilnic,
pentru a le dezinfecta: “Este cunoscut
faptul cã nu prea gãsim mãºti simple în
piaþã ºi faptul cã, în cazul în care gã-
sim, preþurile pot fi exorbitante. De
aceea au început sã aparã alternative
ce pot fi realizate acasã de oricine ca sã
le poarte când iese din casã. (...) Adu-
ceþi-vã aminte, nu este nevoie de mas-
cã medicalã ca sã vã protejaþi ºi sã pro-
tejaþi pe alþii... puteþi improviza! Toto-
datã, dacã faceþi acest lucru ºi vã con-
fecþionaþi o mascã acasã, nu uitaþi sã o
spãlaþi zilnic când vã întoarceþi acasã
ºi sã o cãlcaþi”.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)

KLAUS IOHANNIS:

„Voi prelungi starea de
urgenþã cu încã o lunã”

Starea de urgenþã cauzatã de pande-
mia de Covid -19 va fi prelungitã cu încã
o lunã a declarat preºedintele Klaus Io-
hannis, în urma ºedinþei pe care a avut-o
la Palatul Cotroceni cu premierul Ludo-
vic Orban ºi cu o parte dintre membrii
Guvernului.

Klaus Iohannis a spus: „Am ajuns la
concluzia cã va fi nevoie de prelungi-
rea stãrii de urgenþã. De aceea, am so-
licitat guvernului sã vinã cu propuneri
de mãsuri care sã fie incluse într-un
nou decret ce va fi elaborat pânã la
sfârºitul acestei sãptãmâni. Voi emite
decretul la începutul sãptãmânii viito-
are ºi voi prelungi cu o lunã starea de
urgenþã. Aceastã perioadã este absolut
necesarã pentru a þine sub control
evoluþia epidemiei”.

Preºedintele a spus cã, deºi mãsurile
luate de guvern au dat roade, prin pri-
sma numãrului scãzut de persoane
afectate de epidemie în comparaþie cu
situaþiile din Spania ºi Italia, nu este
momentul sã ne relaxãm ºi sã nu mai
respectãm indicaþiile autoritãþilor.

“Toþi specialiºtii ºi experþii ne spun
cã evoluþia epidemiei depinde de felul
în care respectãm indicaþiile autoritã-

þilor. Dacã le respectãm, este posibil
sã nu avem o creºtere foarte mare a
numãrului de cazuri, iar dacã nu le re-
spectãm este posibil sã ajungem în
scenarii cum am vãzut în Italia ºi Spa-
nia. Nu suntem încã în perioada de vârf
a epidemiei. Nu este momentul sã ne
relaxãm”, a precizat preºedintele Kla-
us Iohannis.

G.M.

(continuare în pagina 3)

De ce nu poate rezolva
Federal Reserve criza de
dolari, deºi are
cea mai mare tiparniþã?

E
xtraordinar nu mai
este demult un cu-
vânt suficient pen-
tru a descrie ceea ce
a fãcut sau face Fe-
deral Reserve, ban-
ca centralã america-

nã, pentru a opri propagarea
efectelor pandemiei de coro-
navirus nu doar în economia Statelor

Unite ci ºi la nivelul eco-
nomiei globale.

Din pãcate, nici extraordina-
rul nu mai este suficient, deoa-
rece dezechilibrele acumulate
sunt mult prea mari. Normalita-
tea dupã care tânjeºte toatã lu-
mea nu mai este posibilã, în
condiþiile în care iluziile “con-

struite” prin creditare iresponsabilã nu

mai pot fi susþinute, iar acest proces
dureros va deveni tot mai evident, mai
ales în economiile emergente.

Poate cã autoritãþile de acolo vor
ajunge, în sfârºit, la concluzia cã “acu-
mularea” unor credite tot mai mari, de-
seori în numele construirii infrastruc-
turii, nu deschide deloc o cale mai
“uºoarã” cãtre dezvoltare.

Dimpotrivã, dacã obiectivul este

dezvoltarea sustenabilã, atunci calea
nu poate fi decât aceea “grea” a acu-
mulãrii capitalului ºi libertãþii
economice.

Pânã atunci nu ne rãmâne decât sã
asistãm cu uimire la încercãrile dispe-
rate ale Fed-ului de a obþine ceva, un
rezultat cât de mic în economia realã,
în urma operaþiunilor nelimitate de ti-
pãrire ºi creditare lansate în ultimele

sãptãmâni.
În urma acestor operaþiuni, bilanþul

bãncii centrale americane a crescut cu
circa 1,5 trilioane de dolari în ultimele
trei sãptãmâni, pânã la 5,81 de trilioa-
ne (vezi graficul 1), în condiþiile în
care portofoliul obligaþiunilor guver-
namentale “cumpãrate” prin tipãrire a
crescut cu 818 miliarde de dolari,
pânã la 3,34 trilioane.

În ciuda aceste expansiuni mone-
tare fãrã precedent, dolarul ameri-
can a înregistrat o apreciere puterni-

cã faþã de un coº valutar al
principalelor eco-
nomii dezvoltate,

dupã cum aratã evoluþia indi-
celui dolarului, calculat zilnic de
ICE (Intercontinental Exchange)
(vezi graficul 2).

Indicele dolarului este un indica-
tor construit ca medie geometricã a
valorii dolarului faþã de euro, yen,
lira sterlinã, dolarul canadian, coroa-

na suedezã ºi francul elveþian.
Valoarea indicelui creºte

atunci când dolarul se
apreciazã în raport cu

valutele din coº.
Redeschiderea liniilor de swap va-

lutar cu bãncile centrale din Canada,
Anglia, Japonia, Elveþia ºi Banca Cen-
tralã Europeanã nu a ajutat. Soldul
acestor operaþiuni în bilanþul Federal
Reserve a crescut vertical numai dupã
extinderea listei bãncilor centrale cu
cele din Australia, Brazilia, Coreea de
Sud, Mexic, Singapore, Suedia, Dane-
marca, Norvegia ºi Noua Zeelandã
(vezi graficul 3).

Ultimele date de la Federal Reser-
ve aratã cã soldul operaþiunilor de
swap valutar a urcat pânã la 348,5 mi-
liarde de euro în sãptãmâna încheiatã
la 1 aprilie 2020, în condiþiile în care
limita operaþiunilor swap din lista ex-
tinsã este de 450 de miliarde de dolari,
iar maturitatea lor este de pânã la 6
luni.

(continuare în pagina 9)

STUDIU NEW YORK TIMES

Bãncile europene -
pregãtite pentru o crizã,
dar nu pentru coronacrizã
l Impactul financiar al pandemiei de coronavirus va depãºi
cele mai severe scenarii pregãtite pentru testarea la stres a
instituþiilor financiare, ameninþând cu o crizã a creditului

Un ºoc real (cel al consecinþelor
economice ale pandemiei de coronavi-
rus) care va afecta sectorul bancar a
apãrut anul acesta înainte sã fie lansate
testele de stres - acel exerciþiu pe care
îl fac autoritãþile de reglementare ca sã
afle dacã bãncile europene pot supra-
vieþui unui scenariu ce include o înce-
tinire economicã abruptã, prãbuºirea
preþurilor acþiunilor ºi a cheltuielilor
consumatorilor.

În noul context, o analizã realizatã
de New York Times aduce în atenþie
faptul cã impactul financiar al pande-
miei de coronavirus este vizibil în fa-
bricile închise, aeroporturile goale ºi
centrele pustii ale oraºelor, ceea ce ge-
nereazã un peisaj care depãºeºte cu
mult cel mai sever scenariu avut în ve-
dere de autoritãþi pentru testarea bãn-
cilor: o scãdere cu 4,3% a economiei

Uniunii Europene, pânã la sfârºitul
anului 2022.

Unii analiºti se aºteaptã ca econo-
mia europeanã sã scadã cu peste 10%
în prima jumãtate a acestui an din cau-
za efectelor pandemiei, ameninþând cu
o explozie de împrumuturi neperfor-
mante, deteriorarea activelor ºi scãde-
rea preþurilor acþiunilor.

Întrebarea care apare acum în
rândul autoritãþilor de reglementare ºi
al bancherilor centrali este dacã mãsu-
rile pe care le-au luat în ultimii ani
pentru protejarea sistemului bancar
vor fi suficiente ca sã previnã o crizã a
creditului, falimentele bancare ºi o
prãbuºire financiarã cu ramificaþii
globale, conform analizei.

A.V.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

JP MORGAN, DATE PENTRU PRIMUL

TRIMESTRU:

Coronacrizaacontractat
economiamondialãcu12%

Temerile privind izbucnirea unui
rãzboi între Statele Unite ºi Iran au fost
înlocuite de pandemia de Covid-19, de-
spre care JP Morgan considerã cã a dus
la o contracþie a economiei mondiale de
12%, din ianuarie pânã în martie, se
aratã într-un raport al Forumului Eco-
nomic Mondial de la finele lui martie.

Primele trei luni ale anului au marcat
cea mai severã prãbuºire a pieþelor de
acþiuni de la Marea Depresiune, inten-
sificatã de scãderea drasticã a preþului
petrolului cu 60%, iar aprilie s-ar putea
sã nu aducã prea multã uºurare în pieþe,
coronavirusul rãspândindu-se încã ra-
pid ºi pãstrând o mare parte din econo-
mia globalã închisã. Bãncile au redus
rapid prognozele ºi pentru trimestrul al
doilea, astfel încât se aºteaptã mai mul-
te turbulenþe în pieþele financiare.

Totuºi, ofensiva a venit. Guvernele
þãrilor din G20 au promis cinci trilioa-
ne de dolari, efort de redresare econo-
micã, iar bãncile centrale au redus ra-
tele dobânzii de politicã monetarã ºi au
reluat achiziþiile de acþiuni.

Acum, pentru a spune cã într-adevãr
a venit primãvara, este nevoie de atin-

gerea maximului ratei infecþiilor.

Victoria Chinei

Fabrica lumii se redeschide, dar pia-
þa este închisã ºi cumpãrãtorii au di-
spãrut. Politicile de izolare socialã din
China par sã funcþioneze în ceea ce
priveºte coronavirusul, permiþând re-
luarea muncii ºi a deplasãrilor. (A.I.)
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