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Colaps sincronizat fãrã
precedent al economiei
globale

“Niciodatã indicele situaþiei
curente nu a înregistrat un astfel
de colaps în toate regiunile lu-
mii doar în cursul unei singure
luni”, se aratã în ultimul raport
al încrederii investitorilor de la
Sentix GmbH, din aprilie 2020
(www.sentix.de).

În ceea ce priveºte zona euro,
situaþie este mult mai gravã decât în
2009, dupã cum scriu analiºtii de la
Sentix. Indicele agregat al încrederii în
perspectivele economice ale regiunii a
scãzut cu mult peste aºteptãri, pânã la

un nou minim istoric, de -42,9
puncte, de la -17,1 puncte în
luna precedentã (vezi graficul).

Indicele situaþiei curente a
scãzut pânã la minimul istoric
de -66 puncte, de la -14,3 pun-
cte în luna anterioarã, în timp
ce indicele aºteptãrilor a cre-
scut cu 4,2 puncte, pânã la

-15,8.
Autorii raportului considerã cã ni-

velul indicilor “subliniazã situaþia
economicã dramaticã din zona
euro”, în condiþiile în care “progno-

zele de pânã acum subestimeazã
contracþia”. Concluzia este cã “rece-
siunea va fi mult mai adâncã ºi va
dura mai mult”.

Analiºtii de la Sentix mai subliniazã
cã “avansul indicelui aºteptãrilor nu
trebuie considerat un semnal al redre-
sãrii ºi nici mãcar al atenuãrii presiuni-
lor negative”. Pentru aceasta, sub-in-
dicele aºteptãrilor trebuie sã revinã în
teritoriul pozitiv.

“Zona euro trebuie sã se pregãtea-
scã pentru un test economic ºi social
sever”, este concluzia raportului de la
Sentix.

Recesiunea este deosebit de severã
ºi în Germania, însã impactul asupra
pieþei muncii este atenuat de mãsurile
de protecþie socialã.

Indicele agregat al încrederii inve-
stitorilor a scãzut pânã la -36 de pun-
cte, cel mai scãzut nivel din martie
2009, de la -16,9 puncte în luna prece-
dentã, în condiþiile în care indicele si-
tuaþiei curente a scãzut cu 46 de pun-
cte, pânã la -59,3, iar indicele aºteptã-
rilor a crescut pânã la -9 de la -20,5 în
luna anterioarã.

(continuare în pagina 12)

Covid-19 îngenuncheazã
industria petrolierã, dar pune
piedici ºi energiei curate

I
ndustria petrolierã este grav
afectatã în prezent de rãzboiul
preþurilor dintre Arabia Sauditã
ºi Rusia, dar ºi de cererea foarte
slabã generatã de pandemia de
Covid-19, factori care au dus la
prãbuºirea cotaþiilor de pe piaþa

de profil.
În contextul dat, companiile petro-

liere independente au cel mai mult de
suferit. Spre exemplu, sãptãmâna tre-
cutã, societatea americanã Whiting

Petroleum Corp. a solicitat plasarea
sub protecþia Legii falimentului, însã a
anunþat cã are suficiente lichiditãþi cât
sã îºi continue operaþiunile ºi sã îºi
acopere obligaþiile financiare pe
perioada restructurãrii sale.

Probleme sunt ºi la nivelul gigan-
þilor petrolieri din lume, care au fost
nevoiþi sã îºi diminueze cheltuielile
ºi sã suspende programe masive de
rãscumpãrãri de acþiuni. Aºa stând
lucrurile pe piaþa energiei, apar tot

mai multe întrebãri legate de viito-
rul operaþiunilor companiilor petro-
liere, dar ºi de perspectivele ener-
giei curate, mai ales cã existã opinii
conform cãrora modelul economic
mondial se va schimba dupã trece-
rea crizei actuale, iar atenþia viitoa-
re va fi îndreptatã spre o economie
mai curatã.

Publicaþia Forbes scria recent cã
blocajul economic din SUA a generat
pierderea a circa ºapte milioane de lo-

curi de muncã doar în luna martie,
evoluþie care va influenþa în mod nega-
tiv cererea de petrol ºi gaze. Potrivit
sursei amintite, acest lucru va face ca
preþurile de pe piaþa de profil sã scadã
ºi mai mult, poate sub 20 de dolari pe
baril. Dar, prãbuºirea va fi relativ de
scurtã duratã, conform Forbes, care
adaugã cã, deºi specialiºtii preconize-
azã cã preþurile petrolului vor creºte
din nou, viitorul energiei verzi este
acum sub semnul întrebãrii. Asta, pen-

tru cã preþurile benzinei sunt scãzute,
iar presiunea pentru investiþii în
combustibili alternativi, extrem de
redusã.

ALINA VASIESCU
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“Economia
României
se va
contracta
cu 2,7% în
2020"
l În anii 1930, resimþind
efectele crizei, guvernanþii
României au recurs la
austeritate privând economia
de un client puternic

Þara noastrã va experimenta un
declin al PIB de 2,7% în acest an,
aratã un raport al Institute of Interna-
tional Finance (IIF) de la finele lunii
martie. Estimarea IIF privind con-
tracþia economicã determinatã de
criza coronavirus este mai optimistã
decât cele ale analiºtilor finan-
ciar-bancari, unii dintre aceºtia
aºteptând o scãdere a PIB de 6,6%
pentru România anul acesta, ceea ce
implicã o revizuire negativã a creºte-
rii PIB de pânã la 10 procente.

“Cu oprirea bruscã (sudden stop -
eng.) a intrãrilor de capital, dobânzile
locale din regiunea CEEMEA – Euro-
pa Centralã ºi de Est, Orientul Mijlo-
ciu ºi Africa – precum ºi cele din uni-
versul pieþelor emergente au crescut
rapid, chiar dacã multe bãnci centrale
au redus dobânzile în martie. Europa
Centralã ºi de Est (CEE), având în ve-
dere dependenþa de exporturile cãtre
zona Euro, va fi puternic afectatã de
contracþia masivã a producþiei din
uniunea monetarã (4,7%). Ca rezultat,
cele 4 þãri din CEE - Cehia, Ungaria,
Polonia ºi România - sunt estimate sã
experimenteze declinuri ale PIB ce va-
riazã între 2,5% ºi 3% în 2020. În timp
ce activitatea economicã din perioada
ianuarie-februarie nu pare sã fi fost
afectatã de Covid-19, perspectiva (de
creºtere) pentru restul anului presupu-
ne provocãri. Totuºi, vulnerabilitatea
din sectorul financiar este mult mai
redusã comparativ cu criza financiarã
globalã (din 2008-2009)”, aratã
raportul IIF.

MIHAI GONGOROI
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GELU DIACONU:

”Deficitul de 7% din 2020 -
imposibil de finanþat în lipsa
unui acord cu FMI”
lAurelian Dochia: „Întregul sistem fiscal va trebui revizuit, dupã epidemie”

Întregul sistem fiscal va trebui revi-
zuit, dupã ce se va termina perioada
pandemiei de Coronavirus, este de pã-
rere analistul financiar Aurelian Do-
chia, care nu s-a arãtat surprins de ci-
frele avansate luni de ministrul Finan-
þelor Florin Cîþu, dupã ce a prezentat,
în primã lecturã, în ºedinþa de Guvern,

textul rectificãrii bugetare.
Aurelian Dochia ne-a precizat:

”Pentru mine nu sunt mari surprize da-
tele prezentate, nu sunt iniþiative mã-
reþe sau cheltuieli noi care sã fie reflec-
tate în textul rectificãrii, sunt reorien-
tãrile impuse de situaþie. Este clar cã
avem nevoie de buget suplimentar la

sãnãtate ºi la cheltuielile sociale ºi cã
vorbim de un buget de avarie. Toate
aceste reparaþii sunt acþiuni de avarie,
care nu aduc lucruri noi, dar care sunt
necesare”.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 4)

Citiþi, în pagina 12 articolul "Exxon
Mobil îºi reduce cheltuielile cu
30%, în contextul pandemiei".


