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EVOLUÞII ÎN PIAÞA MUNCII SUB EFECTUL PANDEMIEI
CHINEZEªTI (II)

Surprinzãtor, rata ºomajului
a scãzut, în martie
l Piaþa muncii în trimestrul I 2020

S
urprinzãtor, numãrul ºomerilor
înregistraþi la sfârºitul lunii mar-
tie 2020 (250.882 persoane) era
mai mic decât în martie 2019

(278.147 persoane). De aseme-
nea, rata ºomajului la sfârºitul
lunii martie 2020 era de 2,9%
comparativ cu 3,1% în martie
2019.

Conform datelor publicate de
ANOFM pentru trim I 2020, cei
mai mulþi ºomeri înregistraþi
apar în jud. Dolj (17,131), Bu-
cureºti (14,996), Bacãu (10,983), Bu-
zãu (10,990), Suceava (10,389), Gala-
þi (10,247).

Cu toate acestea, numãrul total al
ºomerilor înregistraþi ºi neînregis-
traþi era în luna ianuarie de aprox.
338.000 persoane (sursa: INS), în fe-
bruarie de aprox. 388.000 persoane,
iar în martie de 413.000 persoane.
Creºterea ºomajului a înregistrat un
salt semnificativ în februarie.

Pentru a vedea mai bine care este si-
tuaþia ºomajului este necesar sã com-
pletãm datele de mai sus cu evoluþia
contractelor de muncã.

În luna martie 2020 au încetat
244.239 contracte de muncã, din di-
verse cauze legale ºi economice. Nu-
mãrul contractelor de muncã care au

încetat, dupã cum vom vedea, nu co-
incide cu numãrul total al ºomerilor.
Trebuie tinut cont de fluxul angajari –
concedieri/incetarea relatiilor de

munca din perioada anterioara
introducerii masurilor restric-
tive in economie. Combinarea
celor douã tipuri de date
(ºomeri ºi contracte de muncã
) priveºte numai persoanele
angajate în þarã, nu ºi cele din
strãinãtate. Din totalul celor
244.239 contracte de muncã

care au încetat pânã la sfârºitul primu-
lui trimestru din acest an, apar 25.823
contracte desfiinþate sub efectul con-
cedierilor colective, mai cu seamã în
industrie (6859 contracte), comerþ cu
ridicata ºi amãnuntul (6477 contrac-
te), hoteluri ºi restaurante (3104 con-
tracte).

Situaþia acestor contracte îºi are sur-
sa fie în starea financiarã ºi comercialã
precarã a firmelor într-un interval de
timp mai îndelungat, fie este urmarea
introducerii mãsurilor restrictive, ori o
combinaþie de cauze. De asemenea,
este posibil ca încetarea raporturilor de
muncã prin concediere colectivã sã fi
apãrut mai cu seamã la microfirme ºi
firmele mici.

(continuare în pagina 9)
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lVarujan Vosganian: “Acest festival
«Cântarea pandemiei» este un instrument de favorizare a
clientelei politice, de promovare a unor persoane din siajul puterii, care
sunt numite manageri de spitale, ºi de þinere sub control a populaþiei”lVlad Voiculescu:
“Datele prezentate sunt corecte, dar câteodatã conþin erori”lGheorghe Piperea: „Ce s-a întâmplat în aceastã
pandemie a fãcut praf încrederea în medici ºi în ºtiinþa medicalã”l Dr. Adrian Marinescu: ”Noi am trecut de vârful pandemiei undeva înainte de
15 mai, dar nu am avut cum sã ne dãm seama atunci”

A
u trecut trei sãptãmâni de la
ieºirea din starea de urgenþã,
iar numãrul zilnic de infec-
taþi cu Sars-Cov 2 raportat
de Grupul de Comunicare
Strategicã din cadrul Mini-

sterului de Interne ar trebui sã clarifice
dacã perioada de relaxare se va lãrgi,
se va menþine sau revenim la restricþii
mai aspre. Din pãcate graficul cazuri-
lor de infectare cu noul coronavirus
este tulbure, în zigzag ca într-un ade-
vãrat montagne russe.

Autoritãþile nu explicã de ce info-
graficele aratã acest lucru, susþin cã
mãsurile de relaxare luate nu au deo-
camdatã nicio influenþã asupra czuri-
lor de infectare raportate zilnic ºi cã nu
ar trebui sã ne îngrijorãm pentru cã
suntem pe o pantã descendentã. Pantã
care, ieri, conform comunicãrii oficia-
le de la ora 13, a cunoscut o nouã varia-
þie în sus, prin înregistrarea celor 238
de noi infectaþi cu Sars-Cov 2, compa-
rativ cu cele 152 cazuri înregistrate cu
o zi înainte, 119 cazuri în 2 iunie ºi 190
de cazuri în 15 mai – prima zi a stãrii
de alertã. Situaþia de ieri a mai fost
constatatã ºi sãptãmâna trecutã, în pe-
rioada 26-28 mai când au fost
raportate, în fiecare zi, peste 200 de
cazuri noi de infectaþi.

Din aceastã cauzã, au apãrut infor-

maþii cã datele prezentate de autoritãþi
ar fi manevrate, cã ele nu ar corespun-
de realitãþii ºi cã prezentarea lor în
acest mod ar ascunde interesele finan-
ciare ale clientelei politice, ale celor
aflaþi la guvernare.

Unul dintre cei mai aprigi contesta-
tari ai datelor furnizate de autoritãþi
este deputatul Varujan Vosganian, care
susþine cã numãrul de cazuri zilnice
este raportat aleatoriu, deoarece nu
corespunde cu confirmãrile zilnice.

Varujan Vosganian a precizat pentru
Ziarul BURSA: “Raportãrile nu se fac
la zi, iar raportãrile zilnice nu au nicio
legãturã cu cazurile de infectare înregis-
trate zilnic. Autoritãþile nu au o eviden-
þã clarã a numelor ºi locurilor cazurilor

raportate în fiecare zi ºi dacã, urmãriþi
statistica, 25% din cazuri sunt neidenti-
ficate pe judeþe, ceea ce nu este în regu-
lã. De asemenea, în statistici apar 2000
de vindecaþi care nu aparþin niciunui ju-
deþ, ceea ce este incredibil, atât timp cât
ei au fost constataþi, într-un loc ca fiind
infectaþi ºi apoi nu mai apare locul în
care s-au vindecat. De aceea, consider
cã existã un grad mare de aproximãri în
informãrile zilnice”.

Domnia sa afirmã cã un alt semn de
întrebare se ridicã cu privire la faptul
cã ni se prezintã doar situaþia infectãri-
lor, nu ºi aceea a cazurilor active.

Deputatul susþine cã datele oferite
de autoritãþi sunt manevrate, începând
cu preºedintele Klaus Iohannis ºi ter-

minând cu Grupul de Comunicare
Strategicã, care au declarat constant cã
vârful pandemiei nu a fost atins, deºi
realitatea ar fi alta. Vosganian afirmã
cã vârful pandemiei a fost depãºit din a
doua jumãtate a lunii aprilie, lucru
care ar fi confirmat ºi de statisticile din
ultima sãptãmânã a lunii respective,
care ar fi consemnat o scãdere
continuã a numãrului de cazuri.

Varujan Vosganian: “Starea
de alertã – o afacere de cel
puþin 100 milioane euro”

Mai mult, Vosganian aratã cã, dacã
s-ar face statistici pe judeþe, vom con-
stata cã infectãrile provin din focare:

spitale ºi centre de îngrijire ale perso-
anelor vârstnice. De asemenea, depu-
tatul spune cã în acest moment 35 din
cele 42 de judeþe ale României nu au
niciun caz de epidemie de Sars-Cov
2, ceea ce înseamnã cã aproape 80%
din þarã nu ar trebui sã fie sub stare de
alertã.

Varujan Vosganian precizeazã:
“Practic asistãm la o manipulare a
datelor. Manipularea statisticilor fo-
loseºte pentru a þine poporul în stare
de panicã ºi crispare ºi pentru a da
autoritãþilor un rol pe care nu ar tre-
bui sã îl aibã în acest moment. Apoi
existã stocuri mari de echipamente
de protecþie ºi medicale ce trebuie li-
chidate. Sã luãm cazul mãºtilor de

protecþie. Obligativitatea purtãrii
mãºtii de protecþie trebuia sã existe
pe toatã perioada stãrii de urgenþã, nu
acum în stare de alertã. Dar în stare
de urgenþã nu aveau mãºti, iar acum
au stocuri prea mari care trebuie li-
vrate populaþiei ºi, pentru acest lu-
cru, a fost nevoie de instituirea stãrii
de alertã. Guvernul, prin ordonanþa
de urgenþã aprobatã în 21 mai, a eva-
luat cã trebuie sã achiziþioneze mãºti
de protecþie pentru 2,3 milioane de
persoane din categoriile defavoriza-
te. Cantitatea este de 50 de mãºti
pentru fiecare persoanã, adicã 115
milioane de mãºti în total. Preþul
unei mãºti de protecþie este 2 lei.
Practic Guvernul a suplimentat buge-
tul Ministerului Sãnãtãþii cu 230 mi-
lioane lei pentru achiziþia mãºtilor
respective care nu sunt încã distribu-
ite. În aceste condiþii, dacã adunãm ºi
mãºtile cumpãrate pentru instituþiile
publice – Guvern, Parlament, etc., ºi
pentru unitãþile de învãþãmânt, vor-
bim despre o afacere de cel puþin 100
milioane euro. La care adãugãm banii
rezultaþi din obligativitatea termosca-
nãrii persoanelor în spaþiile publice
închise ºi la locurile de muncã”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Trebuie doar sã
credem cã tiparniþa
oferã prosperitate ºi
prosperitatea va veni

S
copul “Operaþiunii Bernhard”,
lansatã de Germania nazistã în
Al Doilea Rãzboi Mondial, a
fost perfecþionarea falsi-

ficãrii bancnotelor Marii Bri-
tanii, care urmau sã fie intro-
duse pe piaþã cu scopul de a in-
duce colapsul economic al ina-
micului.

De atunci a avut loc o
schimbare fundamentalã a
paradigmei economice .
Acum tipãrirea este promovatã de
autoritãþi ca o “binecuvântare” cu
ajutorul cãreia vor fi salvate econo-

miile europene.
Succesul acesteia nu poate fi conte-

stat ºi este vorba doar de o chestiune de
timp pânã când rezultatul, adicã
prosperitatea nelimitatã prin
îndatorare ºi tipãrire, va deveni
evidentã pentru toatã lumea.

Iar cum scopul scuzã mijloa-
cele, nimic nu va sta în faþa Bãn-
cii Centrale Europene, nici mã-
car tratatele fundamentale ale
Uniunii Europene, a cãror încãl-

care este ignoratã de Curtea de Justiþie
a UE.

(continuare în pagina 12)
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Investitorii, bancherii ºi
brokerii vor scurtarea
programului de
tranzacþionare de la
Bursa din Londra

M
ajoritatea investitorilor,
bancherilor ºi brokerilor su-
sþin scurtarea programului
de tranzacþionare de la Bur-

sa din Londra (London Stock Exchan-
ge – LSE), ca sã-ºi îmbunãtãþeascã
astfel calitatea vieþii, potrivit anunþu-
lui fãcut recent de piaþa britanicã.

Amintim cã, în decembrie anul tre-
cut, LSE a lansat o consultare pe margi-
nea scurtãrii programului sãu de tran-
zacþionare în urma apelurilor fãcute în
acest sens de organismele din industrie,
care susþin cã o astfel de schimbare va
îmbunãtãþi cultura ºi lichiditatea pieþei.

Operatorul bursier a dorit sã afle
punctele de vedere ale membrilor sãi -
în principal bãnci ºi brokeri - cu privire
la opþiunile privind scurtarea progra-
mului sãu de tranzacþionare, care se
desfãºoarã de la ora localã 08.00 pânã
la 16.30. Programul ar putea fi redus
cu cel mult 90 de minute ºi au fost lua-
te în calcul urmãtoarele variante: deru-
larea tranzacþiilor de la 08.30 la 15.30,
de la 08.30 la 16.00, de la 09.00 la
16.00, ori de la 09.00 la 16.30. Desi-
gur, a fost analizatã ºi posibilitatea
menþinerii programului curent, de la
08.00 la 16.30.

Sondajul realizat de LSE, preluat de
BBC, aratã cã participanþii la piaþã do-
resc un program de la 09.00-16.00.

Traderii au menþionat cã ei trebuie
sã lucreze atât înainte, cât ºi dupã
încheierea programului pieþei, nu doar
în intervalul orar în care aceasta este
deschisã, ceea ce face ca zilele de
muncã sã fie extrem de lungi.

În noiembrie anul trecut, înainte sã
fie lansatã consultarea, April Day, ºefa
departamentului de capital din cadrul
Asociaþiei Pieþelor Financiare din Eu-
ropa (AFME), spunea: ”O zi lucrãtoa-
re mai scurtã ar îmbunãtãþi flexibilita-
tea angajaþilor ºi ar atrage o gamã mai
diversã de persoane pe platformele de
tranzacþionare”.

Galina Dimitrova, director pentru
pieþe de capital ºi investiþii în cadrul
Asociaþiei de Investiþii din Marea Bri-
tanie, a declarat dupã publicarea rezul-
tatului consultãrii din Londra: ”Redu-
cerea orelor de tranzacþionare are po-
tenþialul sã îmbunãtãþeascã starea de
bine ºi diversitatea pe platformele no-
astre de tranzacþionare ºi, în final, sã
ofere rezultate mai bune pentru clienþii
noºtri. (A.V.)
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