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“Recesiunea globalã va deveni o certitudine”
(Interviu cu Cristina Chiriac, preºedinte ºi fondator CONAF)

Reporter: Mediul antreprenorial
trece prin momente extrem de dificile,
fiind lovit brusc de criza provocatã de
pandemia de Covid 19. Cât de afectaþi
sunt antreprenorii de aceastã crizã ºi
care sunt principalele pagube?

Cristina Chiriac: Omenirea trece
forþat printr-un proces de reformare ºi
readaptare, la fel ºi economiile lumii,
ºi, ca în orice perioadã de crizã, se nasc
învingãtori ºi învinºi. Efectele negati-
ve ale pandemiei s-au resimþit din plin
ºi în mediul antreprenorial din Româ-
nia, acesta fiind mult mai afectat decât
sectorul public. Domenii de activitate
precum servicii, comerþ, turism, trans-
porturi au avut de suferit pierderi im-
portante din cauza scãderii vânzãrilor,
a diminuãrii cifrei de afaceri ºi a difi-

cultãþilor la încasare. De fapt, cuantifi-
carea efectelor negative ºi a segmente-
lor economice afectate se poate obser-
va foarte uºor analizând situaþia con-
tractelor de muncã suspendate sau
încheiate.

CONAFa adus înatenþia publicã încã
de la început necesitatea adoptãrii de
mãsuri economice ºi sociale care sã spri-
jine mediul privat, pentru cã, indiferent
de amplitudinea efectelor crizei, este ne-
voie de mãsuri continue de sprijinpentru
mediul antreprenorial, care sã ajute eco-
nomia României sã rãmânã funcþionalã,
chiar dacã viteza ei încetineºte, sã tem-
pereze prãbuºirea consumului intern
pentru ca, în final, preþul economic ºi so-
cial plãtit de noi toþi sã nuconducã spre o
notã de platã piperatã care ar putea atra-

ge dupã sine, în final, pierderi înseamna-
te ale locurilor de muncã ºi falimente.
De asememea, în situaþia actualã, cred
cã fondurile europene ºi accesul echita-
bil al tuturor companiilor la acestea poa-
te reprezenta o pârghie pentru stimula-
rea economiei în ansamblul sãu, o solu-
þie care nu ar trebui ignoratã de Guver-
nul României, ci - dimpotrivã - imple-
mantatã în regim de urgenþã. Pânã la
urmã cred cã este mai important sã
creºtem antreprenori sãnãtoºi, decât sã
creºtem gradul de îndatorare.

Reporter: Care sunt sectoarele cele
mai lovite ºi care sunt câºtigãtorii aces-
tei pandemii?

Cristina Chiriac: Dacã ar fi sã fa-
cem o analizã la rece ºi sã cuantificãm
efectele pozitive sau negative dupã

ponderea fiecãrui segment economic
în PIB sau sã comparãm cu ceea ce se
întâmplã în alte þãri, atunci cu siguran-
þã ar trebui sã vorbim de un scenariu
optimist, însã, din punctul meu de ve-
dere, cred cã sunt câteva segmente
grav afectate: industria prelucatoare,
HoReCa, cei care activeazã în indu-
stria artisticã ºi cea de înfrumuseþare,
clar au suferit pierderi însemnate.
Unda de ºoc se va resimþi însã, clar, ºi
în alte domenii, iar România va avea o
imagine exactã a impactului abia în
varã, când este aºteptat ca numãrul
îmbolnãvirilor sã scadã.

A consemnat

EMILIA OLESCU
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FITCH RATINGS:

Criza
mondialã din
acest an va fi
de peste douã
ori mai severã
decât cea din
2009
l PIB-ul global va scãdea cu
4,6% în 2020l În zona euro,
declinul economic va fi de
8,2%, iar în SUA – de 5,6%
l PIB-ul lumii nu va atinge
nivelul pre-crizã mai devreme
de mijlocul lui 2022 în SUA ºi
mult mai târziu în Europa

Declinul economic generat în lume
de criza coronavirusului continuã sã se
extindã ºi sã se adânceascã, potrivit
agenþiei de evaluare Fitch Ratings,
care a tãiat din nou estimãrile referito-
are la PIB-ul mondial în 2020, subli-
niind însã cã scãderea activitãþii eco-
nomice globale este aproape de pragul
de jos, deja, ºi existã unele semne de
stabilizare.

Brian Coulton, economist-ºef la
Fitch Ratings, declarã: ”Estimãm cã
PIB-ul mondial va scãdea cu 4,6% în
2020, comparativ cu un declin de
3,9% prevãzut în raportul nostru de la
sfârºitul lunii aprilie. Evoluþia reflectã
revizuiri în scãdere pentru zona euro ºi
Marea Britanie ºi, cel mai semnifica-
tiv, pentru pieþele emergente, cu ex-
cepþia Chinei”.

Potrivit celui mai recent raport al
agenþiei de rating, amploarea enormã a
ºocului generat de blocarea activitãþii
globale (din cauza pandemiei) se re-
flectã acum în datele macroeconomi-
ce. Nu mai puþin de 17 dintre cele 20
de þãri analizate de Fitch au raportat -
sau se aºteaptã sã raporteze - scãderi
economice în primul trimestru din
2020 ºi toate, în afarã de China, se vor
confrunta cu scãderea PIB-ul în trime-
strul al doilea.

Fitch estimeazã cã PIB-ul global a
scãzut cu 3,4% în primul trimestru din
2020, comparativ cu ultimele trei luni
din 2019, iar declinul din cel de-al doi-
lea triemstru va fi de 5,8% - evoluþii
care erau ”de neimaginat” înaintea iz-
bucnirii pandemiei. Conform agenþiei
de evaluare, recesiunea globalã din
acest an va fi de peste douã ori mai se-
verã decât cea din 2009.

Fitch menþioneazã cã revizuirea în
jos a estimãrilor privind declinul eco-
nomic din 2020 a fost determinatã, în
cea mai mare parte, de evoluþiile din
þãrile emergente (cu excepþia Chinei),
unde PIB-ul este aºteptat sã scadã cu
5% în India ºi Rusia, respectiv cu
6-7% în Brazilia ºi Mexic.

A.V.

(continuare în pagina 12)

DUPÃ DECIZIA CURÞII DIN KARLSRUHE

BCE se pregãteºte pentru
viaþa fãrã Bundesbank
l Banca Centralã Europeanã ia în calcul demararea unui infringement împotriva Bundesbank

B
anca Centralã Euro-
peanã (BCE) elabo-
reazã în prezent pla-
nuri de rezervã pen-
tru a-ºi continua pro-
gramul de achiziþii
de obligaþiuni, în va-
loare de mai multe
trilioane de euro, fãrã

banca centralã a Germaniei (Bunde-
sbank), în cazul în care justiþia germa-
nã va obliga Bundesbank sã se retragã
din acest program dupã decizia de luna
trecutã a Curþii Constituþionale din
Karlsruhe, au declarat pentru Reuters
mai multe surse din apropierea dosaru-
lui.

În cel mai pesimist scenariu, BCE ia
în calcul sã demareze o acþiune în ju-
stiþie împotriva Bãncii Centrale a Ger-
maniei, cel mai mare acþionar al BCE,
pentru a forþa Bundesbank sã reia acti-
vitatea în programul de achiziþii de
obligaþiuni, potrivit surselor. Lansarea
procedurii de infringement împotriva
Bundesbank, o mãsurã fãrã precedent,
ar însemna însã un “moment al adevã-
rului” pentru moneda euro, testând an-
gajamentul Germaniei faþã de moneda
în a cãrei apariþie a jucat cel mai im-
portant rol ºi forþând clasa politicã ger-
manã sã abordeze decisiv câteva din

îndoielile referitoare la politicile BCE.
Curtea Constituþionalã a Germaniei

a dat timp BCE pânã la începutul lunii
august sã îºi justifice programul de
achiziþii de obligaþiuni guvernamenta-
le sau sã continue schema (PSPP) fãrã
Bundesbank, care, conform planurilor
ºi limitelor actuale, ar trebui sã fie re-

sponsabilã pentru mai mult de un sfert
din achiziþiile totale de obligaþiuni din
program.

Majoritatea surselor consultate de
Reuters se aºteaptã ca obiecþiile ridica-
te de Curtea Constituþionalã a Germa-
niei sã fie soluþionate chiar de Bunde-
sbank, care va demonstra cã achiziþia

de obligaþiuni guvernamentale este o
politicã adecvatã ºi va rãspunde ºi
îngrijorãrilor cu privire la efectele se-
cundare ale acestui program.

Chiar ºi aºa, staff-ul BCE precum ºi
angajaþii bãncilor centrale din zona
euro se pregãtesc pentru un scenariu
pe care o sursã l-a calificat ca fiind “de

neconceput”, un scenariu conform
cãruia Curtea Constituþionalã a
Germaniei va interzice Bundesbank sã
ia parte la programul de achiziþii de
obligaþiuni.

MIHAI GONGOROI
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DANIEL DÃIANU, CONSILIUL FISCAL:

”Achiziþiile de obligaþiuni
viitoare ar trebui
acceptate, pe fondul
pandemiei”

Achiziþiile de obligaþiuni care ur-
meazã sã fie fãcute ar trebui acceptate,
având în vedere situaþia provocatã de
pandemia de Covid 19, este de pãrere
academicianul Daniel Dãianu,
preºedintele Consiliului Fiscal.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

CÃLIN RECHEA, ANALIST ECONOMIC:

“Greu de crezut cã BCE
poate continua relaxarea
cantitativã fãrã cel mai
mare acþionar“

Teatrul absurdului se înclinã ºi îºi
recunoaºte nimicnicia în faþa perspec-
tivei acþionãrii în justiþie a bãncii cen-
trale a Germaniei de cãtre Banca Cen-
tralã Europeanã, subliniazã fostul ban-
cher Cãlin Rechea, analistul Ziarului
BURSA.

(continuare în pagina 9)

ADRIAN VASILESCU, BNR:

”Bundesbanknupoateîncãlca
deciziaCurþiiConstituþionale”

Decizia Curþii Constituþionale a
Germaniei, care i-a dat termen Bãncii
Centrale Europene pânã la începutul
lunii august sã îºi justifice programul
de achiziþii de obligaþiuni guverna-
mentale sau sã continue schema de
achiziþie de obligaþiuni fãrã Bunde-
sbank nu poate fi încãlcatã, este de pã-
rere Adrian Vasilescu, consultant de
strategie în cadrul Bãncii Naþionale a
României (BNR). (E.O.)

(continuare în pagina 9)

AURELIAN DOCHIA, ECONOMIST:

“Nu cred cã se pune
problema stopãrii politicii
monetare europene”

Este puþin probabil sã se punã proble-
ma stopãrii politicii monetare la nivel
european, considerã economistul Aure-
lian Dochia, apreciind cã acest lucru ar
“rãsturna întreaga logicã a sistemului”.
Specialistul ne-a explicat: “Curtea Con-
stituþionalã din Germania prezintã
unele probleme juridice”. (E.O.)

(continuare în pagina 9)

O
menirea trece forþat printr-un proces de reformare ºi readaptare,

asemeni economiilor lumii, evidenþiazã Cristina Chiriac, preºedinte-

le ºi fondatorul Confederaþiei Naþionale pentru Antreprenoriat Femi-

nin (CONAF), în cadrul unui interviu. Potrivit domniei sale, efectele

negative ale pandemiei s-au resimþit din plin ºi în mediul antrepreno-

rial din þara noastrã, acesta fiind mult mai afectat decât sectorul public.

Cristina Chiriac ne-a vorbit în amãnunt atât despre problemele pe care le au

acum antreprenorii, cât ºi despre soluþiile necesare ieºirii din acestã crizã.

Implicaþiile pandemiei Covid 19 asupra mediului antreprenorial reprezintã

una dintre temele care vor fi abordate astãzi în cadrul video-conferinþei

“Antreprenoriat fãrã gen”, organizatã de ziarul BURSA în parteneriat cu

CONAF ºi moderatã de Cristina Chiriac.


