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TiparniþaBCEºiPlanulde
redresarenupotscoatezona
eurodincrizã

B
CE a prezentat recent o
nouã strategie, care sã
“faciliteze” funcþionarea
tiparniþei în ciuda presiu-
nilor inflaþioniste,
iar Planul de re-
dresare promite

deschiderea unei noi ere pentru
creºterea economicã a zonei
euro.

Niciunul dintre aceste “planu-
ri” nu are ºanse de reuºitã deoare-
ce “suferinþa” este de altã naturã,
respectiv creºterea divergenþei
între competitivitatea economicã a þãri-
lor din “nucleul” zonei euro faþã de þãrile
de la “periferie”.

Douã analize recente de la Institute of
International Finance (IIF) aratã cã, la 10
ani de la criza datoriilor suverane din
Europa, programul de relaxare cantitati-

vã al BCE “a redus dobânzile pentru
obligaþiunile de la periferie, însã, din ne-
fericire, tensiunile din uniunea monetarã
au rãmas”.

Motivul? “Geneza crizei a fost
competitivitatea slabã a econo-
miilor de la periferie”, în condiþii-
le în care “ratele de schimb reale
în economiile de la periferie au
rãmas la un nivel mult prea
ridicat în tot acest timp”.

Creºterea competitivitãþii prin
deprecierea monedei naþionale
este oricum o “soluþie” doar pe

termen scurt, însã mulþi dintre actualii
membri ai zonei euro, inclusiv Franþa, au
apelat deseori la acest “mijloc” pentru a
evita reformele structurale.

Astfel, pornirea tiparniþei de cãtre
BCE nu a fãcut decât sã reducã presiunea
din punct de vedere al poverii datoriilor

guvernamentale, însã nu a fãcut nimic
pentru reducerea dezechilibrelor la
nivelul competitivitãþii.

Chiar ºi aceastã reducere a poverii da-
toriilor este iluzorie. “Diferenþele dintre
randamentele obligaþiunilor guverna-
mentale din zona euro nu reflectã adevã-
ratul nivel al riscului sau al solvabilitãþii
emitenþilor”, a scris recent economistul
spaniol Daniel Lacalle, care mai subli-
niazã cã “programul de relaxare
cantitativã poate deghiza riscul, însã nu îl
poate elimina”.

“Cine crede cu adevãrat, în afara celor
cu o agendã politicã, în avansul perma-
nent al ratelor creºterii economice prin
cheltuirea unor astfel de sume?”, este
întrebarea, probabil retoricã, dintr-o ana-
lizã recentã de la Deutsche Bank. Autorii
se referã, desigur, la cele 750 de miliarde
de euro din pachetul Next Generation

EU, pachetul de redresare în urma
pandemiei de Covid-19.

“Sudul Europei îndrãzneºte sã viseze
la un nou destin dupã decadele pierdute”,
a scris recent Bloomberg într-un articol
despre acelaºi Plan de redresare, care ar
trebui sã “ofere oportunitãþi extraordina-
re de schimbare a traiectoriei de creºtere
pe termen lung”.

Opinia vine de la Philipp Hildebrand,
fost preºedinte al Bãncii Elveþiei, în pre-
zent vice-preºedinte al gigantului Blac-
kRock. Planul va oferi, într-adevãr,
“oportunitãþi extraordinare”, însã doar
pentru companii financiare cum este
BlackRock, în condiþiile în care este greu
de crezut cã va oferi ceva pentru creºte-
rea competitivitãþii, în special la nivelul
þãrilor din periferia de Sud, cum sunt
Grecia, Spania, Italia sau Portugalia.

(continuare în pagina 12)

Proteste în Europa,
faþã de obligativitatea
vaccinãrii ºi permisul
de sãnãtate

Î
n mai multe þãri din Europa au
avut loc proteste la finele sãptãm-
ânii trecute, faþã de impunerea
obligativitãþii vaccinãrii persona-

lului din anumite sectoare de activita-
te ºi a certificatelor Covid-19 (”Green
Pass”, permis de sãnãtate).

Peste 160.000 de mii de persoane
au protestat sâmbãtã, în mai multe
oraºe din Franþa, pronunþându-se
împotriva obligativitãþii vaccinãrii ºi
a certificatelor necesare pentru parti-
ciparea la evenimente culturale, pen-
tru intrarea în restaurante, baruri, mu-
zee, cinematografe. Acesta a fost al
doilea week-end consecutiv în care
manifestanþii au ieºit în stradã împotri-

va deciziilor luate de guvernul de la
Paris. De menþionat cã demonstraþiile
au venit în contextul în care, potrivit
unui sondaj recent, 76%, dintre far-
ncezi sunt de acord cu decizia
preºedintelui Emmanuel Macron de a
face vaccinarea obligatorie pentru an-
gajaþii din domeniul sanitar ºi pentru
alte sectoare de importanþã, cu san-
cþiuni pentru cei care refuzã. Jandar-
mii francezi au folosit gaze lacrimoge-
ne, sâmbãtã, dupã ce protestatarii s-au
confruntat cu forþele de ordine, în cen-
trul Parisului.

V.R.

(continuare în pagina 12)
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Varianta Delta
de Covid nu este
o ameninþare pentru
redresarea globalã
l Consumatorii nu îºi vor modifica drastic planurile ºi
comportamentul

C
ei mai mulþi dintre analiºti antici-
peazã un impact l imi ta t a l
rãspândirii variantei Delta a coro-
navirusului asupra perspectivelor

de redresare a economiilor majore, dar
semnaleazã totuºi posibilitatea înrãutãþi-
rii lucrurilor, respectiv apariþia unor
evoluþii mai slabe decât se aºteaptã
acum. Încrederea acestora este generatã
de probabilitatea redusã ca autoritãþile
sã impunã noi mãsuri de lockdown, re-
spectiv de faptul cã majoritatea consu-
matorilor nu îºi vor modifica drastic pla-
nurile ºi comportamentul.

Andrew Husby, analist la Bloom-
berg Economics, ºi-a exprimat recent
încrederea în dinamica viitoare a eco-
nomiei, aducând în atenþie trei factori
care îi susþin acest sentiment, ºi aume:
în timp ce cazurile de Covid-19 au cre-
scut, spitalizãrile ºi decesele sunt limi-
tate; cel mai mare impact al rãspândi-
rii noii variante de Covid este resimþit

în zonele cu o importanþã economicã
mai micã, aºa cum se constatã în unele
state din sudul SUA; unele dintre cele
mai expuse riscului grupe de persoane
sunt foarte puþin susceptibile sã-ºi
schimbe comportamentul, cum este
cazulor celor care se opun vaccinãri ºi
care continuã sã meargã la restauran-
te, magazine etc.

Totodatã, Jesse Edgerton, econo-
mist la JPMorgan Chase & Co., ob-
servã, citat de Bloomberg, cã ultime-
le valuri ale pandemiei nu au fost nici
pe departe atât de severe ca ºocul ini-
þial, generat de izbucnirea Covid, în
primãvara lui 2020. “Chiar ºi valul
masiv din iarnã a produs o diminuare
relativ modestã a cheltuielilor de cã-
lãtorie ºi divertisment, dupã care ace-
asta au încceput sã creascã”.

A.V.

(continuare în pagina 12)

La ce a folosit toatã
nebunia asta?

Î
ncet-încet, pandemia se stinge. Da,
ºtiu, politicienii vorbesc despre “va-
rianta Delta” ºi despre “valul al pa-
trulea”. Dar faptele nu lasã loc de in-

terpretare. În rândurile celor vaccinaþi,
mortalitatea a ajuns aproape de zero. În
curând se va ajunge, în multe state, în si-
tuaþia în care virusul nu se mai poate
transmite, pentru cã în jurul sãu sunt

doar persoane care fie
sunt vaccinate, fie
s-au vindecat. “Imuni-
tatea colectivã”. Sã
tragem linie, aºadar, ºi
sã facem un bilanþ.

În primul rând, am
descoperit cã avem o
clasã politicã absolut

iresponsabilã. Vã mai amintiþi cum ace-
ste personaje, în primele zile ale pande-
miei, ne asigurau cã nu avem a ne teme
de nimic? Evident, vorbea gura fãrã ei.
Aþi vãzut vreo demisie când spitalele ºi
cimitirele s-au aglomerat? Desigur cã nu.
În schimb, am vãzut cum Poliþia amenda
oameni de rând pentru cã nu au
completat nu-ºtiu-ce formular.

În al doilea rând, pandemia a scos
la ivealã incompetenþa celor care ne
guverneazã. Sã luãm chestiunea loc-
kdown-ului. Luni de zile oamenii au
fost þinuþi în case. Unele localuri au
fost închise mai bine de un an.
Umblãm cu mascã pe faþã cam tot de
atunci. La nivel mondial, lockdown-ul

a produs pagube economice mai mari
decât criza din 1929-1933.

Dar era necesar acest lockdown?
Chiar era nevoie de aceste restricþii?
Unde sunt dovezile?

Aº vrea sã fiu bine înþeles. La începu-
tul pandemiei, când nu era clar cu ce vi-
rus avem de-a face, era nevoie de restric-
þii. Primele semne indicau spre un fel de
pneumonie. Doar treptat s-a conturat un
profil al bolii produsã de virusul care, de-
vine din ce în ce mai cert, a scãpat
dintr-un laborator din Wuhan.

Problema este cã exact atunci politi-
cienii au refuzat sã ridice un deget.
S-au refugiat într-o retoricã absurdã,
denunþând... rasismul. Dupã ce siste-
mul de sãnãtate a ajuns la limitã, au
început sã introducã restricþii. Dar au
fãcut-o incoerent. Luaþi, spre exemplu,
chestiunea “paºapoartelor verzi”. În li-
nii mari, ideea era bunã. Dacã nu eºti
vaccinat, nu ai ce cãuta la un spectacol
de teatru sau într-o salã de curs, sã
îmbolnãveºti zeci de oameni. Dar dupã
ce au avansat ideea, tot politicienii au
scufundat-o.

Industrii întregi au fost aduse pe mar-
ginea prãpastiei. Am zburat cu avionul
de câteva ori în ultimele sãptãmâni. Cã-
lãtorii sunt obligaþi sã poarte pe faþã, ore
întregi, o zdreanþã albastrã. Care e sco-
pul? Mister.
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