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CORESPONDENÞÃ DIN FRANÞA

Coronavirusul
din jurul

Turnului Eiffel

F
ranþa este una dintre puþi-
nele þãri din Europa care a
preferat sã aplice mãsuri
stricte de izolare totalã ºi
atunci când al doilea val al
epidemiei a devenit sufi-
cient de puternic. Astfel cã,

începând cu 30 octombrie, declaraþia
pe proprie rãspundere, care trebuie sã
indice motivele în cazul deplasãrilor
(document adoptat mai ales în þãrile la-
tine), a redevenit «literã de lege».

În încearcarea sã diminueze percep-
þia evident negativã legatã de aceastã
crizã ºi perioadã, preºedintele Emma-

nuel Macron s-a adresat public la tele-
viziune în seara zilei de 24 noiembrie:
„Nimic nu este mai rãu decât incertitu-
dinea ºi impresia de tristeþe nesfârºitã.
Avem nevoie de consecvenþã, claritate,
sã ºtim împreunã unde mergem”.

Domnia sa a adãugat: “Este o situa-
þie extrem de dificilã, deoarece pande-
mia este în mod inerent imprevizibilã
ºi globalã, dar crizele pot - într-un final
- accelera progresul, iar noi trebuie sã
fim prezenþi la întâlnirea istoriei, Fran-
þa are totul pentru a fi acolo”.

Conºtient de eforturile depuse,
preºedintele s-a referit la paºii care vor

fi adoptaþi pentru revenirea la nor-
mal în trei etape, în funcþie de evoluþia
stãrii de sãnãtate. Domnia sa a anunþat
cã, mai întâi, din 28 noiembrie, se de-
schid magazinele nealimentare, numi-
te “neesenþiale” (librãrii, decoraþiuni,
mobilier, îmbrãcãminte, încãlþãminte
etc.), apoi, dupã 15 decembrie, în pe-
rioada Sãrbãtorilor de Iarnã, carantina
se suspendã, cu toate cã starea de ur-
genþã ºi interdicþia de a circula rãmân
valabile între 21h ºi 7h (cu excep-
þia datelor de 24 ºi 31 decembrie), ºi în
sfãrºit, dupã 20 ianuarie 2021 se vor
redeschide restaurantele ºi barurile.

Executivul anunþase deja cã nu avea
în vedere încetarea carantinei dintr-o
datã, potrivit ministrului Sãnãtãþii Oli-
vier Véran, care spunea acum câteva
zile: „Nivelul de circulaþie al virusului
este acelaºi ca la momentul stãrii de
alertã, deci nu se pune problema de a
reveni la condiþiile normale, chiar
dacã numãrul pacienþilor în reanimare
continuã sã scadã”.

Veste descoperirii vaccinului care
ar putea sã însemne eliberarea din pan-
demie a determinat Franþa sã acþione-
ze rapid. (M.C.)

(continuare în pagina 12)

Eventuala renunþare la
Euribor, în atenþia BCE
lDobânda de referinþã Euribor va continua sã fie utilizatã
dupã ce Libor nu va mai exista, de la finele lui 2021

Un comitet de lucru susþinut de
Banca Centralã Europeanã (BCE) ex-
ploreazã opþiunile pentru o tranziþie
cãtre o altã referinþã a sistemului fi-
nanciar al Uniunii Europene în cazul
în care Euribor va înceta sã mai existe,
chiar dacã deocamdatã nu se pune
problema eliminãrii acesteia.

Amintim cã Euribor este rata
dobânzii practicatã pe piaþa interban-
carã din zona euro.

Potrivit Bloomberg, în timp ce gru-
pul de lucru al BCE pentru dobânzi
fãrã risc a informat cã nu existã planuri
actuale de retragere a referinþei Euri-
bor, care este legatã de o piaþã de pro-
duse financiare cu o valoare noþionalã
de 180 de trilioane de euro (214 trilioa-
ne de dolari), acesta exploreazã conse-
cinþele unei renunþãri la dobândã.

Spre deosebire de dobânda inter-
bancarã Libor (London Interbank

Offered Rates), Euribor va supravieþui
dupã sfârºitul anului 2021, când refe-
rinþa de la Londra va fi eliminatã. Cu
toate acestea, conform Bloomberg,
existã speculaþii potrivit cãrora ºi Euri-
bor ar putea fi în cele din urmã elimi-
natã treptat, ca parte a unei revizuiri
mai ample a referinþelor afectate de
scandaluri de manipulare.

BCE a informat în luna iulie cã bãn-
cile trebuie sã fie pregãtite pentru toate
scenariile, inclusiv pentru sfârºitul
Euribor.

În acest context, autoritãþile de re-
glementare se pronunþã în favoarea
dobânzii pe termen scurt pentru euro,
o referinþã relativ nouã cunoscutã
drept ESTR, pe fondul tranzacþiilor ro-
buste care stau la baza dobânzii.

V.R.

(continuare în pagina 12)

BCE avertizeazã cã
politicile sale pot conduce
la prãbuºirea pieþelor
financiare ºi imobiliare

Ultimul raport asupra stabilitãþii fi-
nanciare de la BCE ar trebui sã fie inti-
tulat, mai degrabã, “Raport asupra in-
stabilitãþii financiare”.

Motivul este simplu: institu-
þia monetarã a zonei euro lan-
seazã aici numeroase averti-
smente cu privire la precarita-
tea stabilitãþii de pe pieþele fi-
nanciare, fãrã a avea curajul sã
afirme cã, de fapt, este vorba
despre o stabilitate aparentã,
rezultat al creºterii accelerate a diver-
genþei dintre economia realã ºi cea fi-
nanciarã, în special de la declanºarea
pandemiei de coronavirus.

Iar aceastã divergenþã este un rezul-
tat direct al politicilor monetare “im-

plementate” de BCE încã de la înfiin-
þarea zonei euro.

“Bãncile centrale creeazã instabili-
tãþi, apoi trebuie sã salveze siste-
mul în perioada de crizã, iar prin
aceasta creeazã ºi mai multe in-
stabilitãþi”, a declarat recent
William White, fost econo-
mist-ºef al Bãncii Reglemente-
lor Internaþionale (BIS), într-un
interviu acordat publicaþiei el-
veþiene The Market.

Iar cum nimeni nu ºtie sau nu
îndrãzneºte sã rupã acest cerc vicios,
Bãncii Centrale Europene i-a mai rã-
mas doar opþiunea lansãrii avertis-
mentelor.

(continuare în pagina 12)

Pe Victor cine îl apãrã?
Fiecare moment solemn are parte ºi

de o clipã de ridicol. Nu avem o stati-
sticã livratoare de procente, dar aproa-
pe la orice înscãunare, nuntã,
înmormântare, ridicare în grad, come-
morare, aniversare, trebuie sã existe,
într-un colþ sau în prim-plan, un cineva
care îºi ºterge, discret sau zgomotos,
nasul pe mâneca sau pe poalele
fracului.

Un mare sportiv a murit. Cu
acest prilej, trist, un politician
autohton nu a ratat ocazia sã dea
o bâtã în baltã, chiar dacã la o
privire mai atentã este o ditamai
teslã (unealta tâmplarului) repe-
zitã în propriile þurloaie. La noi e
campanie electoralã. Orice pri-
lej este bun de muls în scop electoral,
mai ales dispariþia unei vedete de talie
mondialã. Victor Ponta, emoþionat
pânã la lacrimi, ºi-a pus tot sufletul în
copy ºi paste, fiind convins cã de data
aceasta gândeºte ºi simte exact ca jur-
naliºtii de la Al Jazeera, în prima parte
a mesajului, ºi ca marele fotbalist en-

glez Gary Lineker, în partea de final. A
postat în limba englezã, semn cã Goo-
gle Translate a fost lãsat sã ºomeze.
Asumat, ca tot politicianul care se re-
spectã, când reþelele de socializare au
luat foc pe motiv de plagiat în formã
continuatã, fostul premier a ºters po-
starea de pe Twitter ºi a pus alta ºi chiar

dacã se apropie ziua Sfântului
Andrei, Victor Ponta lasã
impresia cã nici usturoi nu a
mâncat ºi nici tastatura nu-i
mirosea, aproape la fel ca în
cazul doctoratului.

Marele dispãrut, Maradona,
a avut o problemã uriaºã cu
drogurile ºi alcoolul. Acum, la
plecare, sunt multe voci care

se întreabã, retoric, de ce nu s-a gãsit
nimeni care sã îl apere pe Diego de el
însuºi? Coborând nivelul discuþiei
pânã la cota politicii autohtone, o altã
întrebare se naºte, pe Victor cine îl
apãrã? n
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Henri Riviere (1864-1951), "Cele 36 de vederi ale Turnului Eiffel", litografii în cinci culori, 1902


