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VARÃ FIERBINTE, ÎN STARE DE ALERTÃ

Încãolunãderestricþii

L
a patru luni de pandemie,
Guvernul a decretat pentru a
treia lunã, consecutiv, starea
de alertã.
Dacã în 16 martie, la instau-
rarea stãrii de urgenþã de cã-

tre preºedintele Klaus Iohannis, ave-
am 168 de cetãþeni infectaþi cu noul
coronavirus ºi niciun deces, dupã pa-
tru luni înregistrãm un total de 34.226
de cetãþeni infectaþi cu Sars-Cov 2 ºi
1.952 decese. Dacã ne referim la nu-
mãrul de noi infectãri în numai 24 de
ore, în 16 martie am pornit cu 10 cazuri
noi de infectare, iar în 15 iulie am
ajuns la 641 de noi cazuri, dupã ce sãp-
tãmâna trecutã am înregistrat 698 de
noi cazuri de infectare. Din analiza da-
telor, se poate observa simplu cã, în ul-
timele douã luni, odatã cu mãsurile de
relaxare dispuse în starea de alertã, nu-
mãrul cazurilor a crescut constant,
ceea ce a atras inevitabil ºi o creºtere a
numãrului deceselor: de la un total de

1056 de decese cauzate de Covid pânã
în prima zi a stãrii de alertã – 15 mai,
am ajuns dupã douã luni de alertã la
1952 de decese.

Iar acest trend a fost favorizat ºi de
atitudinile liderilor formaþiunilor par-
lamentare situate pe partea stângã a
eºichierului politic din þara noastrã,
care, fie au amânat sau au boicotat
unele mãsuri luate de Guvern pentru
împiedicarea rãspândirii pandemiei,
fie au negat existenþa pericolului re-
prezentat de noul coronavirus. La ace-
ste atitudini s-au adãugat ºi bâlbele
membrilor Cabinetului Orban, care au
fost surprinºi nerespectând restricþiile
la diferite chefuri ºi sindrofii
organizate în instituþiile publice.

În aceste condiþii, singura soluþie a
Guvernului, la recomandarea specia-
liºtilor, a fost prelungirea stãrii de aler-
tã cu încã 30 de zile. ªi menþinerea în
continuare a unor restricþii pentru do-
meniul HoReCa, printre care se numã-

rã ºi lipsa oricãrei activitãþi în interio-
rul restaurantelor, cluburilor, barurilor
ºi altor unitãþi similare.

Totodatã, se menþin restricþiile cu
privire la organizarea concertelor,
spectacolelor de teatru, reprezentaþii-
lor artistice ºi competiþiilor sportive în
privinþa numãrului spectatorilor, mã-
surilor de protecþie ºi siguranþã ºi
desfãºurãrii acestora.

Guvernul a decis, ieri, în urma ho-
tãrârii Comitetului Naþional pentru Si-
tuaþii de Urgenþã, prelungirea stãrii de
alertã cu încã 30 de zile.

Referitor la noua perioadã de stare
de alertã, premierul Ludovic Orban a
precizat: “Nu introducem nicio re-
stricþie nouã, pãstrãm aceleaºi mãsu-
ri. Singura problemã este cã va trebui
sã scoatem din HG izolarea ºi caranti-
narea pânã se aprobã legea în Parla-
ment ºi sã o reintroducem în urma
unei ºedinþe extraordinare dupã acel
moment”.

Stare de alertã, fãrã mãºti de
protecþie pentru persoanele
aflate în dificultate
socio-economicã

Mãsura luatã de Guvern a fost anun-
þatã în prealabil de preºedintele Klaus
Iohannis, dar a fost prefiguratã de Nelu
Tãtaru, ministrul Sãnãtãþii, care, cu
prilejul dezbaterilor nesfârºite din Co-
misia Juriidicã a Senatului privind le-
gea carantinãrii ºi izolãrii în caz de
epidemie, a declarat: Vom avea stare
de alertã, cât va fi nevoie sã avem o si-
guranþã pentru cetãþenii României, în
condiþiile în care avem o creºtere a
numãrului de cazuri…”.

În acest timp, membrii Cabinetului
Orban ºi specialiºtii din domeniul me-
dical vorbesc despre mãsurile de pro-
tecþie printre care se numãrã ºi purtatul
mãºtilor în spaþiile închise ºi în mijloa-
cele de transport în comun. Numai cã
cele 115 milioane de mãºti de protecþie

promise de Guvern pentru 2,3 milioa-
ne de persoane aflate în dificultate so-
cio-economicã, nu au ajuns la benefi-
ciari, din cauza achiziþiei publice care
a durat prea mult ºi a celor douã conte-
staþii formulate dupã desemnarea so-
cietãþii câºtigãtoare. Deºi au trecut
douã luni de stare de alertã, Guvernul
nu a reuºit sã livreze mãºtile de protec-
þie cãtre persoanele aflate în
dificultate.

Cu toate acestea, preºedintele Klaus
Iohannis a precizat, ieri, cã autoritãþile
vor continua sã ia mãsuri care sã ducã
la relansarea economiei.

Klaus Iohannis a spus: “Nu vor fi
luate mãsuri care inhibã economia.
Guvernul are în pregãtire – ºi o sã pre-
zinte la momentul oportun – noi ºi noi
acte normative ºi hotãrâri care pun în
practicã programul de revigorare eco-
nomicã care a fost prezentat.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

DIICOT CLASEAZÃ, PARCHETUL GENERAL VERIFICÃ

ªefii Jandarmeriei scapã, momentan, de
dosarul 10 august
lGabriela Scutea, procuror general: “Toate actele din dosar vor fi cântãrite în cadrul controlului
ierarhic”lDoru Mãrieº, preºedinte Asociaþia 21 Decembrie 1989: „Procurorii militari,
printr-o mârºãvie, au trimis acest dosar la DIICOT ºi iatã cã s-a pierdut încã un an”lMarian
Moroºanu: „Decizia DIICOT este o jignire la adresa victimelor din Piaþa Victoriei”

Decizia procurorilor Direcþiei de
Investigare a Infracþiunilor de Crimi-
nalitate Organizatã ºi Terorism
(DIICOT) prin care au fost clasate
acuzaþiile aduse ºefilor Jandarmeriei
pentru intervenþia în forþã împotriva
manifestanþilor paºnici din 10 august
2018 din Piaþa Victoriei, a iscat nemul-
þumire în rândul societãþii civile ºi l-a
gãsit nepregãtit pe procurorul general
al României, Gabriela Scutea.

ªefa Ministerului Public a declarat
ieri cã nu a avut timp sã citeascã atent
cele 235 de pagini ale ordonanþei de
clasare emisã de DIICOT, dar a þinut sã
asigure cetãþenii cã dosarul 10 august

va continua sã fie instrumentat de Par-
chetul Militar ºi cã ordonanþa respecti-
vã va fi verificatã din punct de vedere
ierarhic de cãtre Parchetul General.

Procurorul General Gabriela Scutea
a spus: “Acest dosar se deruleazã în
continuare pentru stabilirea adevãru-
lui ºi elucidarea tuturor acuzaþiilor.
(...) Cercetarea de cãtre DIICOT a fap-
telor comise de personalul cu funcþii
de conducere din cadrul Ministerului
de Interne a fost o opþiune a procurori-
lor militari care au dispus declinarea
dosarului cãtre direcþia respectivã. (...)

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

PROGRAMUL “NOUA CASÃ” REPREZINTÃ O SUBMINARE GRAVÃ A
ECONOMIEI NAÞIONALE

Monument pentru analfabetismul economic
ºi mausoleu pentru economia României

Transformarea programului “Prima
casã” în “Noua casã” are implicaþii
mult mai importante decât “simpla”
umflare a unei noi bule imobi-
liare prin crearea unor condiþii
artificiale de piaþã.

Reflectate inclusiv prin di-
vergenþa ºi mai mare dintre
preþurile locuinþelor ºi adevã-
rata putere de cumpãrare a po-
pulaþiei, condiþiile artificiale
de piaþã vor avea efecte deose-
bit de negative mai ales asupra alocãrii
capitalului ºi, implicit, asupra compe-
titivitãþii economice.

Justificãrile din proiectul de ordo-
nanþã, semnat de premier, sunt lipsite
de orice substanþã. Se spune, de exem-
plu, cã “neadoptarea unor mãsuri ime-
diate, prin ordonanþã de urgenþã, ar

conduce la reale dificultãþi în ceea ce
priveºte menþinerea pieþei imobiliare
la un nivel satisfãcãtor”.

Ce înseamnã nivel satisfãcã-
tor? Al preþurilor? Dar nu au
fost “stimulate” acestea sã creas-
cã tocmai de permanentizarea
programului “Prima casã” ºi po-
litica monetarã ultrarelaxatã a
Bãncii Naþionale?

ªi pentru cine trebuie sã fie
satisfãcãtor nivelul pieþei imo-

biliare? Pentru dezvoltatorii imobiliari
sau, mai ales, pentru bãncile care sunt
foarte expuse în cazul unui declin sem-
nificativ al pieþei imobiliare reziden-
þiale ºi comerciale?

Deja sistemul financiar este carac-
terizat printr-un nivel extrem de ridicat
al hazardului moral, fenomen caracte-

rizat prin asumarea unor riscuri mari
fãrã teama de consecinþele negative,
iar acesta îºi va accelera creºterea.

În proiectul de ordonanþã se mai spune
cã noul program de garantare a creditelor
ipotecare este destinat “contracarãrii
principalelor efecte ale crizei financiare,
în principal pentru a stopa scãderea volu-
mului investiþiilor, contracþia tuturor in-
dustriiloradiacente sectorului imobiliar ºi
implicit disponibilizãrile de personal”.

Dar nu conteazã cã aceasta nu se po-
ate realiza decât prin creºterea gradu-
lui de îndatorare la nivelul gospodãrii-
lor populaþiei tocmai într-o perioadã
marcatã de incertitudini extraordinare
în ceea ce priveºte veniturile gospodã-
riilor ºi perspectivele de evoluþie ale
acestora pe termen mediu ºi lung?

(continuare în pagina 12)

DEªI AU O SITUAÞIE
MULT MAI BUNÃ
DECÂT ÎN CRIZA
FINANCIARÃ

Profiturile
bãncilor
americane
reflectã
lovitura grea
datã de
pandemie

Rezultatele financiare înregistrate
de marile bãnci din SUA în trimestrul
al doilea din 2020 sunt aºteptate sã fie
cele mai slabe de la criza financiarã
din 2008 pânã în prezent, conform
specialiºtilor, care atrag atenþia cã ra-
tele mici ale dobânzilor ºi provizioa-
nele constituite pentru creºterea credi-
telor neperformante afecteazã
veniturile instituþiilor de credit.

JPMorgan Chase & Co., cea mai
mare bancã din SUAdupã valoarea ac-
tivelor, a fost primul creditor major
care a raportat, sãptãmâna aceasta, re-
zultatele pentru trimestrul al doilea din
2020, informând cã ºi-a constituit pro-
vizioane de 8,9 miliarde de dolari pen-
tru pierderile preconizate din împru-
muturile care nu vor putea fi rambur-
sate de clienþi din cauza problemelor
financiare generate de pandemia de
Covid-19. Profitul instituþiei de credit
a fost de 4,69 miliarde de dolari în in-
tervalul aprilie-iunie 2020, mai mic cu
51% faþã de cel de 9,65 miliarde de do-
lari din trimestrul al doilea din 2019.
Veniturile au crescut, însã, cu 15%, la
33 de miliarde de dolari.

“În ciuda unor date macroeconomi-
ce pozitive recente ºi a unei intervenþii
guvernamentale semnificative ºi deci-
sive în economie, încã ne confruntãm
cu multã incertitudine cu privire la di-
namica viitoare a acesteia”, a declarat
Jamie Dimon, CEO-ul bãncii, men-
þionând: “Totuºi, noi suntem pregãtiþi
pentru toate eventualitãþile, deoarece
bilanþul nostru contabil este solid”.

La rândul sãu, Citigroup Inc. a ra-
portat un declin cu 73% al câºtigului
net în trimestrul al doilea din anul cu-
rent, la 1,32 miliarde de dolari, de la
4,8 miliarde de dolari în intervalul si-
milar din 2019. În schimb, veniturile
s-au majorat cu 5%, la 19,77 miliarde
de dolari. Banca ºi-a constituit provi-
zioane de circa 8 miliarde de dolari în
perioada de raportare.

Tot sãptãmâna aceasta, Wells Fargo
& Co. a dezvãluit pierderi de 2,4 mi-
liarde de dolari pentru trimestrul al do-
ilea din 2020, faþã de un profit de 6,2
miliarde de dolari în acelaºi interval
din 2019. Pierderea trimestrialã este
prima consemnatã de Wells Fargo
dupã criza financiarã din 2008. Veni-
turile bãncii s-au redus cu 17%, la
17,84 miliarde de dolari.

A.V.
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