
ECONOMIA
A

INVREMEA
CORONA\TIRUSUTUI

Ghid de bune practici
pentru antreprenori gi

politicile publice

IANCUGUDA

https://www.libris.ro/economia-in-vremea-coronavirusului-iancu-guda-PUB978-606-7224-00-9--p13295732.html


Copyright @ Publi ca 2o2o

Toate drePtuile rezeruate. Nicio parte din aceaste carte nu poate fi reprodui sau difirzati in orice fomi
sau prin orice miiloace, scris, foto sau video, exceptind cazul mor sorte citate mu recemii, flri acordul
scis din partea editomlui.

Dessierea CIPa Biblioteeli Nafionale aRminiei
GUDA,IANCU

Eonomia in remea obneviruului : ghid de bue pnctici pentm mtrelrenori 9i politicile
publice / Imo Cuda. - Buoregti i Publica, 2o2o

ISBN 978-606-222-4oo-9

330

EDrronr: Citilin Muraru, Silviu Dragomir

DTRECToR ExEcurrv: Adina Vasile

REDACTOR-9EF: Ruxandra Tudor

DEsIGN;Alexe Popescu

coREcToR: Rodica Crefu

DTP: Dragog Tudor

Cuprins

Prefa!i
.,

13Introducere

Parteaintii: ULTIMUL DECENIU - Culegi ceeace sement

1. Mediul de afaceri - 10 tehnici pentru cretterea
imunitilii

2. Politicile publice -
prezentul ;i viitorul

partea a doua: 2020 = covlD-l9. Viitorul? ACL)M. Alegerile de astazi

decid viitorul de mdine

3. Politicile publice - 10 misuri pentru o naliune
t7L

2L5

pregStit;

partea atreia: URMATORUL DECENIU - Succesul este planificatSi muncit

5. Mediul de afaceri - 10 solulii pentru accelerarea

dezvoltirii
6. Politicile publice - 10 prioritSli strategice pentru

reconstruclia economiei ............."""' 305

10 gregeli care ne comPlic;

4. Mediul de afaceri - 10 bune practici pentru a rezista

crizei

45

119



Mediul de afaceri - 10 tehnici
pentru cre;terea i mu nit5lii

ln condilii normale, mediul de afaceri privat este piatra de temelie pen-

tru buna funclionare a economiei, deoarece este sectorul generator de

valoare adiugati pentru toate segmentele unui sistem financiar complet

funcfional. Iati cei patru piloni suslinuli de mediul de afaceri privat, care

asiguri fluiditatea capitalului in circuitul economic:

. Companiile plitesc salarii din care angajalii consumi
(gi cererea din economie funclioneazi normal), econo-

misesc (9i sistemul bancar are resursele pentru credi-
tare) gi investesc (gi piala de capital are fondurile
necesare pentru finanfarea firmelor listate).
Companiile creeazd locuri de munci pentru integrarea

tinerilorin cimpul muncii gipentru asigurarea de veni-
turi necesare pentru traiul zilnic.

. Companiile plitesc taxe: contribulii sociale, impozite
pe venit sau pe profit, taxi pe valoarea adiugati, taxe

pe active, accize,cigtig de capital, dividende gi diverse

alte taxe. Toate acestea sunt venituri fiscale din care

statul asigurd buna funcfionare a serviciilor publice gi

investi$ile in infrastructuri (educalie, sinitate, trans-
porturi, energie, mediul inconjuritor).

. Companiil e genereazhrandamentul aferent capitalului
investit de citre acfionari, motivindu-i astfel pe aceqtia

din urmi si reinvesteasci si mai mult capital pentru

Economialn remea corenaviroului I Ot
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dezvoltarea afacerilor. Companiile plitesc dividende,
remunerend proporfional riscul asumat de acgionari.

. Companiile investesc capitalul atras de la partenerii de
afaceri pentru dezvoltarea de noi produse, servicii sau
tehnologie modernl pentru progresul umanitigii.

in condi$i normale, statul nu face decit si redistribuie valoarea
adiugati generati de companii gi de popula{ie (salariali sau
antreprenori). Astfel, statul este responsabil si asigure servici-
ile publice in bune condilii, siguranla naqionali gi ordinea publi-
ci, infrastructura (educalie, sinitate, transporturi etc), cadrul
legislativ 9i respectarea acestuia (,,regulile jocului"), politica
externl prietenoasi investiflilor striine, tot felul de prograrne
nationale pentru stimularea dezvoltdrii mediului de afaceri,
protejarea gi respectarea mediului inconiuritor gi, in general,
si stimuleze comportamente ale agenfilor economici, care si
contribuie la o lari mai buni pentru generaliile viitoare.

in condigii exceplionale (pandemie, recesiune financiari
globali, conflicte militare care ameninli securitatea nafionali),
rolul statului devine primordial. Acesta are responsaUiiitatea
si intervini ferm 9i decisiv pentru protejarea fizici qi financi-
ari a populafiei gi a mediului de afaceri. Daci misurile nece-
sare 9i corect dozate nu sunt luate la timp, intervenfiile viitoare
pot deveni mai costisitoare 9i mai putin eficiente. in acest sce-
nariu, prea multe companii intri in insolvenli gi prea multe
locuri de munci sunt pierdute. Toate acestea erodeazi puterea
de cumpirare gi tracfiunea economiei de a reveni din recesiu-
ne. in schimb, daci statul implementeazd rapid cele mai potri-
vite misuri pentru populafie qi mediul de afaceri, atunci
sectorul privat igi pistreazl resursele pentru accelerarea relan-
sirii economice.

Desigur, toate acestea sunt valabile pentru toate economr-

ile deschise gi care nu sunt conduse printr-un sistem centrali-

zat sautotalitar. ln contextul pandemiei de COVID-I9, aproape

toate economiile din macrosistemul global se regisesc in cel

de-al doilea scenariu, in care statul trebuie si joace un rol cen-

tral de comandant pe doui fronturi: cel medical (combaterea

pandemiei) gi cel economic (salvarea cit mai multor companii

gi locuri de munci prin misuri de sprijin pentru mediul de afa-

ceri gi pentru populafie). $i, aga cum am aritat in introducerea

acestei cirfi, de aceaste dati este diferit. Deqi umanitatea a

trecut prin multiple pandernii 9i crize financiare, unicitatea

fenomenului actual este dati de interconectarea maximi a

economiilor globale, ceea ce ne face mai expuqi 9i vulnerabili'

Este prima dat* cind o crizd'economici (caructerizati de sci-

derea vinzirilor din cauza contracfiei cererii qi pierderea locu-

rilor de rnunci) nu este cattzaLtL de o crizd. financiard
(diminuarea lichiditl1ii sau volatilitatea din piala de capital),

ci de una epidenniologici. Astfel, ctiza sanitari se transformi
direct intr-una econornici, nu financiari. Omenirea nu a mai

trecut prin aga ceva!

$i totu;i se poate pune ptroblema imunizd.rii companiilor tn

faya unei provocd,rifdrd' precedent? Experienla nefericitl a com-

baterii pandemiei de COVID-I9 ne indici la mornentul scrierii

acestei cirli o rati medie de mortalitate la nivel global de apro-

ximativ 47o. in ciuda acestui fapt, incidenfa medie a deceselor

este de cel pulin roTo in rindul paciengilor infectafi din cate-

goria de vArsti 7o+ de ani, pe fondul unei imunitili scizute 9i

a altor complicalii de sinitate. Iati, organismul uman este

expus prima dati unui virus nou, impotriva cirura inci nu s-a

<lescoperit un vaccin la momentul prezentei analize. in ciuda

noutifii acestui virus, unele organisme rezisti mai bine decAt
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altele, elementul diferengiator fiind imunitatea acestora. Oare
ce inseamni imunitatea unei companii in faga gocurilor eco-
nomice cauzate de pandemia de COVID-r9? Si, mai impor-
tant, existi tehnici pentru cregterea acestei imunitigi? Din
fericire, rispunsul este afirmativ. Din nefericire, pentru com-
paniile care nu au implementat la momentul potrivit o parte
din aceste tehnici s-ar putea si fie prea tirziu. Sau inci se mai
poate interveni, degi dozajul, costul gi eficienfa misurilor dife-
ri semnificativ din cauza stadiului avansat al efectelor negati-
ve deja resimlite. Pentru a nu mai cregte suspansul, am si
dezvilui ci existi ro instrumente practice carepot fi implemen-
tate pentru cresterea imunitdlii companiei, incit sI reziste in
condilii economice neprielnice. in cele ce urmeazi o si explic
semnificaqia financiari pentru fiecare dintre cele ro instru-
mente: ce este semnificatia economici, cum se calculeazi si
cum se aplici fiecare dintre acestea in baza situa{iilor financi-
are ale companiilor 9i, mai important, cum se dozeazilfiec/re
instrument pentru maximizarea imunitilii companiei. pentru
ci detaliile financiare pot deveni pe alocuri destul de tehnice,
o sd explic traseul si logica celor ro instrumente printr-o ana-
logie cu un exemplu mai ugor de inteles: supraviefuirea in
urma unui accident rutier. Deqi unele informalii suplimentare
pot fi percepute ca fiind inutile, promit ci orice detaliu contea-
zil.Vei observa toate acestea cind vom exemplifica factorii-
cheie de supraviefuire in caz de accident rutier cu misurile
financiare preventive pe care firmele le pot implementa pentru
cresterea imunitilii gi supraviefuirea in caz de recesiune eco-
nomici (secfiunea urmitoare).

10 factori determinanli Pentru supravieluirea

pasagerului auto ca urmare a unui accident

rutier grav

Pentru inceput, si ne imaginlm ci goferul autovehiculului

este expus unui accident cauzat de un factor major extern'

Pentru exemplificare' putem si ne imaginim o alunecare de

teren care intervine in mod subit, la cAliva metri in fala

goferului, pe un drum cu serpentine. Astfel, accidentul nu este

cauzat de incilcarea legislaliei rutiere de citre goferul nostru

gi nici de un alt participant la traficul rutier. Poate te gindegti

deja ci supraviefuirea in aceste condilii extreme depinde

exclusiv de ajutorul divin sau de o forli externi. Totugi acest

lucru nu este valabil decit daci pietrele, copacii 9i bolovanii

sunt proiectate direct peste magini. Atunci, intr-adevir,
supraviefuirea goferului gi a pasagerilor depinde de providenli
(dimensiunea bolovanilor, locul impactului - punctul de

rezistenli maximi sau miniml a maginii) ori de factorii externi

(primul ajutor acordat de restul participanlilor la trafic care nu

au fost afectafi, viteza cu care ajunge ambulanfa, calitatea

intervenfiilor medicale ficute la fala locului, viteza cu care

pasagerii sunt transportafi la cel mai apropiat spital 9i resursele

de acolo (singe pentru o eventuale transfuzie, echipamentele

din dotarea spitalului, disponibilitatea 9i experienla medicilor

de la unitatea de primiri urgenfe, calitatea ingrijirilor din seclia

de terapie intensiv6). in fine, firi si insist prea mult asupra

unor detalii morbide care pot crea nepliceri (dar care sunt

absolut esenfiale pentru inlelegerea mecanismelor financiare

care vor fi prezentate cu ajutorul acestei analogii), menlionez

ci este vorba despre un impact direct. in exemplul nostru, alu-

necarea de teren intervine la cAliva metri in fala goferului.

Despre distanga dintre magini gi bolovanii proiectali in urma
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alunecirii de teren o sr vorbesc mai tarziu (mai exact, la punc-
tul 6), deoarece reprezinti tot o fo4i independenti i" gor"*t
nostru, care nu poate anticipa acest eveniment tragic. Deci
care sunt cele ro aspecte esenfiare care pot face diferenla intre
viali gi moarte pentru poferul nostru?

l. Legislafia rutieri ln vigoare

$oferul trebuie si o respecte gi sd adaptezestilul de condus ra
condiliile de trafic (vizibilitate, condifi meteo, dificultatea
drumului). Daci din ca.tza unor circumstante nefericite se
regisegte intr-un context potrivnic gi anveropere de vari sunt
nepotrivite pentru o ninsoare timpurie, goferul trebuie si fie
mult mai precaut decAt de obicei qi si reduc[ viteza,p]rrt* 

"scidea riscul derapajelor. in acelagi mod, o ceali densi impu_
ne reducereavitezei, din cauza vizibilitigii reduse. circulalia
cu vitezi redusi este recomandati gi in condigiile unui 

""ror"-bil umed sau alunecos ori pe drumurile cu multe serpentine gi
pe drumurile publice pe care pot apirea animale silbatice.
Responsabilitatea ;oferutai ;i condusul preventiv sunt
importante!

2. Calitatea carosabilului

Aceasta este datd de materiarele folosite ra intrefinerea aces-
tuia. Spre exemplu, o eventuald groapi in carosabil care nu
este acoperiti la timp poate complica foarte mult incercarea
goferului de a evita un accident grav. imbricimintea structurii
drumurilor rutiere se face de obicei in doul straturi, unul de
legdturd 9i unul de uzuri. stratul de uzuri trebuie si aibi o

buni rezistenfi la acEiunile din trafic, dar 9i la acliunea facto-

rilor care fln de climl. Trebuie si prezinte o anumiti rugozi-

tate gi si impiedice infiltrarea apei provenite din precipitagii'

Stratul inferior, cel care face leg[tura intre suatul de uzuri 9i

fundalia drumului, trebuie si aibi anumite caracteristiei,

rezistenga fiind cea mai important[ dintre ele. Are rolul de a

prelua sarcinile din trafic gi de a le repartiza pe suprafele mai

mari, astfel incit fundalia si nu fie solicitati la un moment

dat peste limitete sale. De asemenear progresul tehnologic a

permis imbunitilirea covoarelor asfaltice pentru o fiabilitate

mai buni. Pe lingi agregate' ciment gi api, in componenfa

acestui asfalt intri diferite alte elemente, cum ar fi aditivi 9i

plastifianli sau ofel beton gi fibre de ofel, dar gi cenuqi de ter-

mocentrali, care este un produs secundar rezultat din arderea

cdrbunilor energetici. Aceasta este captati uscat de la termo-

centrale gi, in amestec cu celelalte componente, ajuti la
cregterea parametrilor gi la imbunitllirea caracteristicilor

covorului asfaltic. Orice detaliu eonteazf, iar respectarea

parametrilor tehnici din contractul aferent construcliei dru-

mului poate si conteze decisiv in situalii extreme. calithtea

c aro s ab ilului e st e imP ort ant d !

3. Parametrii tehnici ai ma;inii 9i calitatea autovehiculului

Mi refer aici la tehnologia cu care este dotati magina,la gra-

dul de siguranqi gi protecfie, la numirul de kilometri parcurgi,

la greutatea totali gi la gradul de uzuri a anvelopelor sau a

pllcugelor de frini. Aceqti parametri pot deveni importanli irn

situagii extreme, in care orice detaliu poate face diferen;a,

deoarece influenleazi distanla de frinare 9i intensitatea even-

tualului goc resimlit de pasageri. Totugi nici micar o magini
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moderni, cu cele mai bune dotiri tehnice, nu trebuie forfatl
peste limita impusi de legislalia in vigoare, astfel incit goferul
si poati pistra controlul autovehiculului in orice situalie.
Performanya tehnicd gi siguranya maginii sunt importante!

Aceasta este esentiald in condigii extrerne, deoarece o secundd
in plus sau in minus poate face diferenga. Aceasta depinde de
foarte mulli factori, printre care numd"rul de ani de cAnd
qoferul de{ine permisul de conducere sau experienla atestuia.
Experienla nu este direct proporlionall cu vechimea permisu-
lui de conducere, deoarece nu se limiteazi la numirul de kilo-
metri parcurgi, ci implici diversitatea situaliilor la care a fost
expus goferul, precum dificultatea drumurilor parcurse gi
condiliile meteo in care au fost efectuate. Spre exemplu, un
gofer foarte experimentat, dar care a condus in majoritatea
timpului doar pe autostrizi de o calitate foarte buni gi pe
vreme cilduroasi (cum este cazul celor din Emiratele Arabe
[Jnite), probabil ci se va descurca destul de greu cAnd va con-
duce prima datd pe drumurile cu serpentine din Valea
Prahovei, pe timp de iarni. in acelagi timp, o experienli foarte
extinsi in timp gi bogati din perspectiva diversitdfi poate
ajuta goferul si-gi pistreze calmul 9i si reacli oneze foarte
lucid in situalii extreme. Asta pentru ci ,soferul respectiv gi-a
antrenat foarte mult timp nivelul suprem de expertizi, respec-
tiv competenta incongtienti, greqit asociati de majoritatea
dintre noi cu instinctul. Acesta din urmi este complexul de
reflexe inniscute, necondi$onate gi proprii indivizilor dintr-o
anumiti specie, care le asiguri dezvoltarea organismului, ali-
mentarea, reproducerea, apirarea gi supraviefuirea.

competenfa incongtienti este stadiul suprem al invilirii ori-

cirei aptitudini, la care se poate aiunge numai cind un individ

exerseazi practic atat de mult acea abilitate, incit devine

reflex gi aiunge si o stipineascd foarte ugor in orice

circumstanfe. Nu in ultimul rind, viteza de reaclie a goferului

depinde de indeplinirea cerintelor optime de sinitate, precum

"""it","" 
vizuali foarte buni, auzul in parametri normali,

lipsa din singe a biuturilor alcoolice sau a diferitelor substange

de naturi si afecteze reacliile prompte ale acestuia ori pur 9i

simplu atenlia la volan (care poate fi distrasi de oboseali acu-

muiat1, de utilizarea telefonului in timpul conducerii maginii

sau de o disculie cu restul pasagerilor din maginl) . viteza de

reaclie rapidd;i adecvatd. situayiei este importantd!

5.Inerlia din trafic

Aceasta poate si genereze un accident in lanf' Pentru moment,

si ne imaginim c[ toli factorii enumerafi pin6 acum contri-

buie la evitarea accidentului provocat de alunecarea de teren.

in primul rAnd, goferul conduce preventiv 9i se adapteazi per-

fect la condifile de trafic. De asemenea, carosabilul se prezin-

ti in condilii perfecte gi permite o aderenli foarte buni' Nu in

ultimul rind, goferul se afli la volanul unei maqini moderne

foarte performante gi franeazi la timp cu intensitatea optimi,

reugind s[ evite impactul cu bolovanii deplasali prin aluneca-

rea de teren. Totugi chiar gi in aceste condigii poate avea loc un

impact din cauza inerEiei din trafic. Mai exact, autovehiculul

este iovit din spate de o magini care circuli pe acelagi sens de

mers. Acest lucru se poate intampla din cauzareacliei tardive

a goferului aflat la volanul maginii din spate (pulini experienfi

sau acuitate vizuali redusi), a faptului ci acesta nu a pistrat



distanfa minimi regulamentari sau preventivi (recomandatr
in condigiile de trafic) ori pur gi simplu din cauza capacitdlilor
tehnice inferioare ale maginii din spate (calitatea sau gradul
de uzuri a pliculelor de frani ori a anvelopelor). Accidenhrl
poate escaladacitre unul ampluo cufoarte rnultevictime cola-
terale, daci reacfia ciocnirilor este propagati in lan1. Reaqti4
celorlalyi participangi la trafic este importantfi! 

,__

6. Seyeritatea daunelor sau nevoia de intervenlie

Si ne imaginim ci existd un impact, deci ci accidentul nu a
putut fi evitat. in acest caz, efectele in lan! generate de cauza
ini$ali (alunecarea de teren) sunt amplificate de oricare dintre
primiicinci factori enumera{ipini acum sauchiarde un efect
combinat al acestora. Din acest moment, preocuparea princi_
pali este evaluarea daunelor gi intervenlia de urgenfi. Evident
cr existi foarte rnu$i factori care determini severitatea dau-
nelor, printre care purtarea centurii de siguranfi, starea de
sinitate gi vulnerabilitatea goferului inainte de impact sau
oricare dintre primii cinci factori enurnerali pini acum. pentru
a simplifica analoga dintre detaliile din acest exemplu irnagi_
nar si aspectele referitoare la analiza financiari a companiilor
in contextul unei recesiuni (secliunea urmitoare, o si subli-
niez poate doi dintre cei mai importan{i factori care determini
direct propor,tional severitatea daunelor: dimensiunea ele-
mentului-surpri zd, gi vrtezadeplasirii autovehiculului condus
de goferul nostnr. Pentru a ingelege de ce am ales acegti doi
factori ca fiind cei mai importanfi, imaginali-vi poate cel mai
negru cogmar al oricirui gofer: si se trezeasci brusc cu o
rnagini de mare tonaj (autocar, tir) in fa1i, care intri in mod
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neregulamentar pe contrasens, in condiliile in care goferul

nostru se deplaseazi cu o vitezi foarte mare (poate chiar peste

limita regulamentari). in acel moment, niciunul dintre factorii

enurnerali anterior nu mai conteazi pentru evitarea acciden-

tului, aceqtia devenind doar circumstanle atenuante care si

reduci daunele (de exemplu, purtarea centurii de siguranfi de

citretofipasageriidinmagini).Deci;anseled'esupravieyuire
depind. ie severitatea d.aunelor, acestea d'in unndfind inf'uenyate

d.i dimensiunea elementului-surprizd ;i d.e viteza d'eplasd.rii auto'

vehiculului.Urmitorii factori depind de primul aiutor 9i, ulte-

rior, de intervenlia medicali specializati, dintr-un spital sau

cadru adecvat.

7. Primulaiutor

Important, poate chiar decisiv. Acesta depinde de promptitu-

dinea gi corectitudinea intervenliei celorlalli participanli din

trafic, 
"ur" 

to au suferit un irnpact serios 9i pot acorda primtl

ajutor victimelor directe sau colaterale. Acordarea corecti a

primului ajutor poate salva viefi sau, dirnpotrivi' poate com-

plica s"mrrificativ intervenlia specializatd. acadrelor rnedicale

iace ,ro este aplicati corespunzitor' Firi si intru in detaliile

tehnice ale primului aiutor, iati doar citeva dintre intervenliile

esenfiale: verificarea stirii de conqtienli a victimei prin comu-

nicarea cu aceasta sau, daci nu se poate, a semnelor vitale'

resuscitarea prin compresii toracice sau respiralie gurl la guri'

verificarea eventualelor fracturi ale coloanei vertebrale. Tot in

categoriaprimului aiutor, o variabili foarte importanti este 9i

timpur scurs pani la intervenfia personalului specializat al ser-

viciului de ambulan!il. Primul ajutor este faarte important!


