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CORESPONDENÞA DIN PARIS

Franceziiprotestatariaudenunþat
o“dictaturãasãnãtãþii”

S
pre sfârºitul lunii iulie, mai
bine de douã sute de milioa-
ne de europeni, adicã 55%
dintre persoanele care trã-
iesc în Uniune, au trecut
printr-un plan complet de
vaccinare.

Mai mult de douã treimi dintre adulþi
au primit deja prima dozã, iar Comisia
Europeanã a stabilit un obiectiv de 70%,
în aceastã varã.

Franþa se aflã la mijlocului acestui cla-
sament, cu aproximativ 40 de milioane
de persoane dublu vaccinate (plus
încã zece milioane cu o singurã dozã
pentru moment), adicã mai mult de 60%
din populaþie, dar care suferã (ca ºi Italia,
de altfel) de miºcãri “antivaccin” ce par
mai puternice ca în alte þãri.

Explicaþia este legatã de hotãrârea
Guvernului (anunþul fiind fãcut chiar de
Preºedintele Emmanuel Macron) de a
impune obligativitatea vaccinãrii perso-

nalului medical (ca ºi condiþie sine qua
non a exersãrii profesiilor respective) ºi a
faimosului “pass sanitar” ca o condiþie de
acces în locurile publice unde ar fi pre-
zente mai mult de 50 de persoane, inclu-
siv restaurante, muzee, teatre etc., cu
excepþia - deocamdatã - a centrelor
comerciale.

Miºcãrile includ de fapt persoane cu
motivaþii diferite, unele “anti vaccin”,
pentru ca nu au încredere în compoziþia
lor ºi în laboratoarele care le produc, alte-
le “anti pass”, pentru cã ar fi un motiv de
excludere ºi o dovadã a lipsei de libertate
sau, pur ºi simplu, “anti sistem”, pentru
lipsa de mãsuri potrivite ºi “neadevãruri-
le” vehiculate de clasa politicã aflatã la
guvernare etc.

Interesul comun al acestor manifestãri
rãmâne, totuºi, acela de a protesta în ge-
neral împotriva guvernului ºi preºedinte-
lui, þintele preferate ale miºcãrilor de
protest numite “veste galbene”, din no-

iembrie 2018 încoace, ºi din ce în ce mai
mult ale partidelor de extremã dreaptã
sau stângã.

La mijlocul lunii, în toatã Franþa, pe-
ste 110.000 de persoane au manifestat,
iar în weekendul trecut, numãrul lor a
ajuns la peste 160.000, câteva centre de
vaccinare au fost atacate ºi mai mulþi
jurnaliºti agresaþi…

În general, s-a denunþat o “dictaturã a
sãnãtãþii”, uneori chiar printr-o compara-
þie a guvernului cu sistemul nazist ºi
chiar o paralelã nefericitã cu cei “însem-
naþi” cu steaua lui David (cum a fost ca-
zul evreilor în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial).

Aceastã radicalizare îngrijoreazã
pânã la vârful statului, iar, potrivit unui
sondaj recent (Ecoscope OpinionWay -
“Les Echos”), 16% dintre francezi nu au
“nicio intenþie de a fi vaccinaþi”, în spe-
cial femeile sub 35 de ani ºi o majoritate
de francezi din categoriile clasei munci-

toare, care se regasesc de fapt în compozi-
þia celor ce fac parte din miºcarea “gilets ja-
unes”.

MIRCEA CIUCU

(continuare în pagina 12)

DEFICIT BUGETAR DE CRIZÃ LA JUMÃTATEA ANULUI - 2,96%

Analiºtii: “Bugetele anilor urmãtori vor fi
foarte complicate”
lDragoº Cabat, analist CFA: “În continuare o sã avem niºte bugete foarte strânse pe
partea de cheltuieli” l Dan Bãdin, partener Deloitte: “Principala problemã a României
rãmâne deficitul comercial”l Mircea Coºea: “Nu s-a lucrat deloc pe reducerea
diferenþelor de salarii din sectorul public ºi nici pe revizuirea sporurilor”l Andrei
Rãdulescu, BT: “Deficitul va scãdea la 5,4% din PIB, anul acesta”

D
eficitul nostru bugetar la jumãta-
tea anului este de 2,96% din
PIB, în scãdere cu 1,38 puncte
procentuale comparativ cu cel

din perioada similarã a lui 2020, respec-
tiv o scãdere de 11,3 miliarde de lei. Ca
valoare nominalã, deficitul la ºase luni
se ridicã la 33,8 miliarde lei.

Analiºtii contactaþi de ziarul BURSA
aratã cã reducerea deficitului a fost im-
pulsionatã de revenirea economiei ºi cã
bugetele anilor urmãtori vor fi în conti-
nuare foarte complicate, având în vedere
angajamentele României în faþa partene-

rilor europeni de a reduce deficitul buge-
tar sub 3% cel târziu pânã în 2024, dupã
deficitul record de 9,2% din anul
pandemic 2020.

Dragoº Cabat: “Deºi cifrele
aratã mai bine, guvernul nu are
bani de dat pe nicãieri, pentru
cã vrea sã þinã deficitul mai
strâns”

Dragoº Cabat, analist CFA, considerã
cã guvernul este în situaþia neplãcutã în
care, deºi cifrele privind execuþia buge-

tarã aratã mai bine, nu sunt destui bani
pentru cã se doreºte reducerea deficitului
bugetar.

“Nu putem judeca foarte clar în acea-
stã perioadã ce este îmbunãtãþit, ce nu,
pentru cã a fost un an de pandemie ºi te
compari cu el. Pe de o parte, este normal
sã vezi o îmbunãtãþire, pe de altã parte
nici nu s-a ajuns la o normalizare a situa-
þiei ca sã ajungi sã te compari cu 2019".

MIHAI GONGOROI

(continuare în pagina 9)

DIN CAUZA UNOR
MÃSURI LUATE LA
BEIJING

Acþiunile
chinezeºti
listate în
SUA, în cel
mai puternic
declin de
dupã criza
din 2008
l Indicele Nasdaq
Golden Dragon China a
coborât cu 15% în
numai douã zile
lValoarea acþiunilor
chinezeºti listate în SUA
s-a redus cu aproximativ
770 miliarde dolari în
ultimele cinci luni,
conform BBC

A
cþiunile companii lor chi-
nezeºt i l is ta te la bursele
d in SUA au în reg i s t r a t ,
v i n e r i º i l u n i , c e a m a i

m a r e s c ã d e r e d e d o u ã z i l e d e
dupã criza financiarã din 2008,
ca urmare a unor mãsur i de re-
pres iune impuse de ofic ia l i i de
la Beij ing industr i i lor de tehno-
logie ºi educaþie .

Conform BBC, ind ice le Na-
sdaq Golden Dragon China, care
urmãreºte evoluþ ia a 98 dintre
cele mai mari companii chine-
zeºt i l is ta te în SUA, a coborât cu
15% în sesiunile de tranzacþio-
nare de vineri º i luni (decl inul de
luni a fost de 7%, cel de vineri -
de peste 8%). De la momentul la
care a at ins un maxim record, în
februarie 2021, indicele a pier-
dut peste 45%, ceea ce a fãcut ca
valoarea acþiunilor chinezeºt i l i -
s tate în SUA sã se reducã cu apro-
ximativ 770 de miliarde de dola-
r i în ult imele cinci luni , noteazã
BBC. La închiderea sesiunii de
lu n i , i n d i c e l e N a s d a q G o ld e n
Dragon China atingea 11.263,44
puncte.

Cea mai recentã loviturã datã
compani i lor din China a veni t
sãptãmâna trecutã, în momentul
în care Beij ingul a anunþat o re-
vizuire masivã a sectorului de
educaþie privatã din þarã , în valo-
are de 120 de miliarde de dolari .

A.V.

(continuare în pagina 12)

Echipa poliþiei franceze nu joacã un meci de hochei

DATORII ALE GUVERNULUI CÎÞU:

2,8 miliarde lei - valoarea nerambursatã
a concediilor medicale în primul semestru

E
xecuþia bugetarã pentru primul se-
mestru prezentatã ieri de Ministerul
Finanþelor Publice include o proble-
mã serioasã pe care premierul Florin

Cîþu, care asigurã ºi interimatul conducerii
Finanþelor, a promis, încã din noiembrie
2019, când era membru al guvernului
Orban, cã o va rezolva: rambursarea cãtre
angajatori a sumelor plãtite pentru conce-
diile medicale ale angajaþilor.

În ciuda plãþilor fãcute rapid la finalul
anului 2019, ministrul de finanþe din 2020 -
Florin Cîþu - a acceptat ca, în pandemie,
rambursarea sumelor respective sã se facã
cu o întârziere cuprinsã între 3 ºi 5 luni,
astfel cã, în 31 decembrie, la nivelul Casei
Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate se înre-
gistra un debit de peste 2,49 miliarde lei,re-
prezentând rambursãri întârziate ale conce-
diilor medicale plãtite de angajatori.

Cu toate acestea, bugetul aprobat în de-
cembrie 2020 aloca pentru plata concediilor

medicale din anul 2021 suma de 2,8 miliar-
de lei. Valoarea respectivã nu corespunde
însã realitãþii, atât timp cât debitul restant la
30 iunie 2021 pentru rambursarea de cãtre
CNAS a sumelor plãtite de angajatori cu tit-
lu de concedii medicale se ridicã la 2,83 mi-
liarde lei.

Conform unei situaþii trimisã de CNAS
lasolicitareaziaruluiBURSA, reiesecã, din
alocarea iniþialã de 2,8 miliarde lei pentru
acestan, instituþiapublicãaplãtit, înprimele
ºase luni ale lui 2021, restanþele existente la
31 decembrie 2020. ªi nici acestea nu au
fost achitate în întregime, dacã luãm în con-
siderare valoarea plãþilor efectuate pe pri-
mul semestru.

Astfel, deºi la 31 decembrie 2020, sume-
le de rambursat se ridicau la 2,496 miliarde
lei, pânã la 30 iunie 2021 CNAS a achitat
2,148 miliarde lei. Rãmâne un rest de apro-
ape 350 milioane leide achitat cãtre compa-
niile din þara noastrã pentru plata concedii-

lor medicale de anul trecut, la care se adau-
gã încã 2,483 miliarde lei reprezentând va-
loarea rambursãrii concediilor medicale
plãtite de angajatori în perioada 1 ianuarie –
30 iunie 2021.

Situaþia respectivã este îngrijorãtoare mai
alescã, începândcuanul2020,CNASadispus
caselor de asigurãri de sãnãtate din teritoriu o
serie de mãsuri pentru a creºte capacitatea de
procesare ºi platã a certificatelor de concediu
medical, cum ar fi: suplimentarea personalului
implicat înplataconcediilormedicaleprinredi-
stribuirea angajaþilor de la celelalte comparti-
mente;reluareaºi intensificareacorespondenþei
cu agenþii economici în vederea urgentãrii de-
punerilor de declaraþii rectificative, urmare a
neconcordanþelor care implicã rectificarea da-
telor ºi/sau a sumelor cuprinse în declaraþia ini-
þialã.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 8)

ÎN 5 AUGUST
Curtea Constituþionalã din Franþa, aºteptatã

sã se pronunþe asupra obligativitãþii vaccinãrii
l Protestele din þarã vor continua

CurteaConstituþionalãdinFranþaesteaºteptatãsãsepronunþesãptãmânaviitoare, ladatade5
august, asupra noii legislaþii adoptate luni de Parlamentul de la Paris, care va face ca vaccinul
anti-Covid sã devinã obligatoriu pentru angajaþii din anumite sectoare de activitate din þarã, iar
persoanelecarenuauuncertificatCovid-19(”GreenPass”,permisdesãnãtate)sãnupoatãintra
în anumite locuri.
PremierulfrancezJeanCastexi-acerutCurþiisãsepronunþeînfavoareanoilornorme,însãparla-
mentarii de stânga, care se opun regulilor în cauzã, au depus, la rândul lor, o plângere.
Amintim cã, în acest context, la finele sãptãmânii trecute, peste 160.000 de persoane au prote-
statînmaimulteoraºedinFranþafaþãdeobligativitateavaccinãriiºiacertificatelornecesarepen-
tru participarea la evenimente, iar o altã serie de demonstraþii este aºteptatã la sfârºitul acestei
sãptãmâni. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

Sursa foto: AFP


