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N
oul coronavirus conti-
nuã sã provoace daune
masive economiei glo-
bale. Niciun sector ºi ni-
cio industrie nu a scãpat
din faþa nemiloasei pan-
demii de COVID 19, iar

impactul negativ din prima jumãtate a
anului în curs este martorul loviturii
primite din partea SARS-CoV-2.

Cele mai recente rapoarte trime-
striale ale companiilor aratã pierderi
enorme atât pentru companiile petro-
liere, pentru cele din industria turi-
smului, producãtori de autoturisme,
dar ºi pentru cei din domeniul
aeronautic, bãnci sau comerþ.

Conform unei analize how-

much.net, companiile petroliere au
fost puternic afectate, înregistrând o
prãbuºire totalã a cererii de petrol. În
aprilie 2020, raportul dintre cerere ºi
ofertã din piaþa petrolierã a fost atât
de dezechilibrat, existând mai mult
petrol pe piaþã decât cerere încât pre-
þurile au devenit negative. Mai exact,
piaþa era inundatã cu atât de mult pe-
trol fãrã sã existe suficienþi cumpãrã-
tori, încât producãtorii ar fi plãtit lite-
ralmente pe oricine sã-l ia. Aceastã
nouã realitate a afectat în mod direct
companii precum BP, care, potrivit
datelor analizate, a avut pierderi de
21,2 miliarde dolari, Shell, care a
înregistrat o pierdere de 18,1 miliarde
dolari ºi Chevron, care a pierdut 4,7

miliarde dolari.
Companiile petroliere nu au fost

însã singurele care au suferit un colaps
epic în ceea ce priveºte cererea consu-
matorilor odatã cu apariþia pandemiei.
Întreaga industrie de turism a fost de-
vastatã de pandemia de coronavirus,
suferind pierderi de 320 de miliarde de
dolari din exporturi, în primele cinci
luni ale anului, ºi înregistrând peste
120 de milioane de locuri de muncã în
pericol, dupã cum a anunþat, recent,
ºeful Naþiunilor Unite. Prãbuºirea in-
dustriei turismului a fost un ºoc major
pentru þãrile dezvoltate, iar pentru þãri-
le în curs de dezvoltare a reprezentat o
situaþie de urgenþã, în special pentru
multe state mici insulare ºi þãri

africane care depindeau de acest
sector.

Datele aratã cã sosirile turistice in-
ternaþionale au scãzut cu mai mult de
jumãtate, iar câºtigurile s-au prãbuºit,
faþã de anul trecut.

Totodatã, restricþiile impuse de pan-
demia de coronavirus au lovit în plin
industria aeronauticã. Numãrul zboru-
rilor s-a redus cu 80% la nivel global,
iar cele mai multe companii au dispo-
nibilizat angajaþi. Unele au declarat fa-
limentul ºi cele mai multe aºteaptã in-
tervenþii din partea statului pentru a-ºi
putea relua activitatea.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 11)

MOÞIUNEA DE CENZURÃ, ÎN LINIE DREAPTÃ

Soarta Cabinetului Orban,
decisã luni

M
oþiunea de cenzurã iniþiatã
de PSD ºi intitulatã “Guver-
nul PNL de la pandemie la
pande-mitã generalizatã” va

fi dezbãtutã ºi votatã de plenul Parla-
mentului în ultima zi a sesiunii extra-
ordinare, luni, 31 august, începând cu
ora 14:00. Decizia a fost luatã ieri de
Birourile permanente reunite ale celor
douã Camere ale Legislativului, îna-
inte ca liderii social-democraþi sã se
reuneascã în ºedinþa Consiliului Poli-
tic Naþional(CPN) în care au discutat
despre moþiunea respectivã ºi despre
numãrul de voturi pe care conteazã
pentru dãrâmarea Guvernului.

De altfel, în cadrul ºedinþei CPN,
Marcel Ciolacu, preºedintele PSD, le-a
transmis liderilor judeþeni ai partidului,
cã parlamentarii social-democraþi „sunt

asaltaþi de PNL cu bani ºi funcþii pentru
rude” ca sã nu voteze la moþiunea de
cenzurã. „PNL e disperat sã rãmânã la
putere ºi a pornit vânãtoarea. Nu au
scrupule. Nu au nicio limitã. Promit
orice numai sã rãmânã pe scaune. Vom
rezista acestui asalt ºi am încredere cã
luni acest guvern incompetent va fi de-
mis”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Dupã ºedinþa cu liderii social-de-
mocraþi, ºeful PSD a transmis cã nicio
organizaþie judeþeanã nu a anunþat sã
existe vreun parlamentar care nu poate
sã vinã la vot, dar cã secretarul general
adjunct al Guvernului, Costel Barbu, îi
cheamã la negocieri pe aleºii social-
democraþi.

GEORGE MARINESCU
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Speranþe pentru redresarea
în “V” a comerþului global?

C
omerþul global a înregistrat o re-
dresare semnificativã în iunie
2020, conform datelor din ra-
portul World Trade Monitor,

publicat de institutul olandez
CPB (www.cpb.nl).

Pe fondul unei creºteri luna-
re record, de 7,6%, dupã o scã-
dere de 1,1% în luna preceden-
tã, volumul schimburilor co-
merciale ºi-a temperat scãde-
rea anualã pânã la 10,1%, de la
17,9% în luna anterioarã. În T2
2020, volumul schimburilor comer-
ciale a scãzut cu 12,5% faþã de trime-
strul precedent, dupã o scãdere de
2,7% în T1 2020.

La sfârºitul primei jumãtãþi a anu-
lui, comerþul global a fost cu 11% sub
nivelul de la sfârºitul anului trecut ºi cu
13% sub recordul înregistrat în octom-

brie 2018 (vezi graficul).
Volumul schimburilor co-

merciale de la nivelul econo-
miilor dezvoltate ºi-a temperat
declinul anual pânã la 13,1% de
la 21,5%, pe fondul unei creºteri
lunare de 9%, iar volumul
schimburilor comerciale de la
nivelul economiilor emergente

ºi-a temperat declinul anual pânã la
5,9%, de la 13% în luna anterioarã, în
condiþiile unei creºteri lunare de 5,9%.

(continuare în pagina 11)

CÃLIN
RECHEA

Pierderile mari
din credite,
principala
preocupare a
sectorului bancar

P
ierderile mari din credite repre-
zintã, în momentul actual, princi-
pala preocupare a sectorului ban-

car al lumii. Dupã ºase luni de la izbuc-
nirea pandemiei de Covid-19, cele mai
mari 15 bãnci din SUAau pus deoparte
76 de miliarde de dolari pentru acope-
rirea datoriilor neperformante, iar 32
de bãnci europene - 56 de miliarde de
euro, conform datelor Citigroup. Tota-
lul combinat de peste 130 de miliarde
de dolari în provizioane pentru pierde-
rile din împrumuturi a fost depãºit
doar în a doua jumãtate a anului 2009 -
în perioada crizei financiare, când ace-
stea s-au ridicat la 186 de miliarde de
dolari, menþioneazã banca americanã
de investiþii. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Bursele nu s-au
lãsat rãpuse
de Covid-19

I
zbucnirea pandemiei de coronavi-
rus a avut un impact puternic asupra
burselor globale, provocând o vola-

tilitate semnificativã ºi scãderi masive
ale preþurilor acþiunilor, însã în ultime-
le luni acestea au recuperat terenul
pierdut, apropiindu-se de valorile
pre-Covid-19.

Potrivit datelor Forex School Onli-
ne, capitalizarea pe piaþã a celor mai
mari burse din Europa se situa la 14
trilioane de dolari la sfârºitul lunii iu-
nie 2020, în creºtere cu 1,8 trilioane
de dolari dupã prãbuºirea cauzatã de
pandemie. Sursa menþioneazã cã va-
loarea de piaþã combinatã a bursei pa-
neuropene Euronext ºi a celei britani-
ce London Stock Exchange a crescut
cu 929,5 miliarde de dolari în perioa-
da amintitã.

V.R.
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DIN CAUZA CERERII EXTREM DE AFECTATE

Petroliºtii
abandoneazã
explorarea
zãcãmintelor

M
arile companii petroliere euro-
pene au ajuns, în ultimele luni,
la o concluzie destul de inco-

modã pentru ele: este posibil ca resur-
se de petrol ºi gaze în valoare de mi-
liarde de dolari sã nu fie extrase vreo-
datã, pe mãsurã ce pandemia de coro-
navirus face ravagii în economiile lu-
mii ºi afecteazã cererea de þiþei, potri-
vit unei analize Bloomberg.

Conform sursei, actuala crizã grã-
beºte ºi trecerea globalã la o energie
mai curatã, iar drept urmare combu-
stibilii fosili vor fi probabil mai ieftini
decât se aºtepta în urmãtoarele dece-
nii, în timp ce emisiile de carbon pe
care le conþin vor fi mai scumpe.

(A.V.)
(continuare în pagina 12)

Comerþul mondial
cu bunuri, la
minim record

C
omerþul cu bunuri realizat la nivel
global este într-o scãdere accen-
tuatã, în contextul pandemiei de

Covid-19, dupã cum indicã Barome-
trul realizat de Organizaþia Mondialã a
Comerþului (OMC).

Barometrul publicat recent aratã cã,
în trimestrul al doilea din anul curent,
schimburile comerciale globale cu
mãrfuri au consemnat un declin isto-
ric. Barometrul a ajuns, astfel, la un ni-
vel de 84,5 puncte în trimestrul al doi-
lea din 2020, mai mic cu 18,6 puncte
faþã de perioada similarã din 2019.

În vremuri fãrã probleme, acest ba-
rometru anticipeazã cu câteva luni îna-
inte schimbãrile traiectoriei comerþu-
lui, însã volatilitatea generatã de pan-
demie a redus puternic valoarea aces-
tei previziuni.

V.R.
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ANALIªTII BCR:

“Cheltuielile rigide raportate
la încasãrile din venituri
fiscale ºi contribuþii sociale
- la un nou record”

P
onderea cheltuielilor de personal
ºi asistenþã socialã (salarii buge-
tari + pensii) în totalul veniturilor
fiscale ºi a contribuþiilor sociale

au atins nivelul record de 96,3% în pri-
mele ºapte luni ale anului, faþã de 81%
la finele lui 2019, aratã analiºtii BCR,
într-un raport de analizã.

Evoluþia vine pe fondul contracþiei
veniturilor bugetare din cauza dinami-
cii negative din economie, dar ºi pe
fondul creºterii uºoare a cheltuielilor
cu salariile din sectorul public (majo-

rare de la circa 51 miliarde lei în S1
2019 pânã la 53,3 miliarde de de lei în
S1 2020, +4,5%). În lipsa redresãrii
economiei, România ar putea sã ajun-
gã în ipostaza de a tãia salarii sau de a
majora unele taxe, mãsuri care ar ac-
þiona ca o frânã în economie. Însã con-
tinuarea politicii de împrumuturi ºi
deci lipsa unor mãsuri de consolidare
fiscalã ar atrage majorarea dobânzilor
percepute de creditori.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 11)


