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Acest document reprezintă un sumar al planurilor de măsuri adoptate de diferite state pentru
a combate criza Covid-19. Sursele folosite sunt predominant pagini oficiale ale guvernelor,
care cuprind măsuri luate de fiecare stat în parte. Inventarierea acestora a fost făcută pe
două axe: social și economic. Pe măsură ce noi informații devin disponibile, acestea vor fi
incluse în document.
Măsurile economice sunt cele care implică alocare de resurse, pe când cele sociale sunt
normative fără implicații bugetare și care se referă cu precădere la domeniul sanitar și
educațional.

Italia – 16 martie – Link
Consiliul de miniștri a anunțat la data de 16 martie un pachet de măsuri menite să vină în
sprijinul sănătății și al economiei.
Măsuri economice
Decretul intervine pe 4 direcții majore de acțiune:
1. Finanțare și alte măsuri menite să întărească sistemul de sănătate, protecție
civilă și alte autorități implicate în gestionarea situației
 Aprobarea suplinirii cu 20.000 angajări în sistemul de sănătate
 Fondul Național de Urgență este mărit cu 1.65 mlrd
 Alocarea de resurse pentru ore suplimentare pentru cei care lucrează în
sănătate
 Finanțare pentru creșterea numărului de paturi disponibile
 Posibilitatea ca Protecția Civilă să rechiziționeze de la operatori publici sau
privați a echipamentelor necesare pentru a face față urgenței
2. Sprijin pentru ocuparea forței de muncă și angajați, protecția muncii și a
veniturilor
 Fondul pentru disponibilizări este pus la dispoziția tuturor angajaților, din
toate sectoarele de producție. Firmele, inclusiv cele cu mai puțin de 5 angajați,
care își suspendă sau reduc activitatea pot folosi acest fond pentru o durată
maximă de 9 săptămâni
 Lucrătorii independenți pot primi compensații de 600eur lunar, fără taxe.
Această măsură vizează aprox 5 mil de lucrători independenți, inclusiv
lucrători sezonieri care activează în domeniul turismului
 Echivalarea cu concediul medical a perioadei petrecută în carantină
 Părinții pot lua concediu de maternitate/paternitate dacă au în grijă copii mai
mici de 12 ani, la 50% din salariu
3. Sprijin financiar pentru familii, micro-întreprinderi și întreprinderi mici și
mijlocii, prin sistemul bancar și fondul de garantare de stat
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Moratoriu privind împrumuturile către micro-întreprinderi, și firme mici și
mijlocii
 Întărirea fondului centrtal de garantare pentru firme mici și mijlocii, cu
renegocierea împrumuturilor existente.
 Stabilirea la Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale a unui
fond de asistență și coordonare internațională
 Fond de urgență pentru cinematografe, teatre și alte sectoare culturale afectate
de auto-izolare
4. Suspendarea plății obligațiilor fiscale și a contribuțiilor, precum și stimulente
financiare pentru sanitizarea spațiilor de muncă și bonusuri pentru angajații
care rămân în serviciu.
 Suspendarea plății taxelor, contribuțiilor sociale și asigurărilor obligatorii de
către sectoarele cele mai grav afectate de criză, pentru lunile martie și aprilie,
precum și scutirea de la TVA pe luna martie. Sectoare vizate: turism, transport,
catering și baruri, cultură, sport, educație, evenimente.
 Suspendarea plății taxelor și contribuțiilor pentru firme cu cifră de afaceri
până în 2mil eur
 Scutirea de taxe a lucrătorilor independenți cu cifre de afaceri până în 400.000
eur pe facturile din lunile martie și aprilie
 Bonus de 100 eur (netaxabili) pentru lucrătorii cu venituri anuale de până în
40.000 eur care lucrează la locul de muncă în luna martie
 Stimulente pentru sanitizarea și siguranța muncii
 Credit fiscal de 60% din chiria pe luna martie pentru magazine
Măsuri sociale - Link
La data de 23 februarie, guvernul italian a creat „zonele roșii” în care se impuneau
următoarele măsuri:








Interzicerea ieșirii din municipalități pentru toate persoanele prezente
Interzicerea intrării în zonele roșii
Suspendarea tuturor evenimentelor și inițiativelor de orice natură sau formă de
adunare publică, în spații publice sau private, inclusiv cele culturale recreaționale,
sportive, religioase, etc.
Suspendarea serviciilor educaționale pentru copii la toate nivelurile educaționale
Înnchiderea muzeelor
Închiderea tuturor activităților comerciale cu excepția celor de utilitate publică și care
oferă servicii publice esențiale
Suspendarea vehiculelor de transport de mărfuri și persoane, cu excepția
transporturilor de bunuri esențiale și perisabile
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Aceste măsuri au fost înăsprite și extinse către mai multe regiuni, la data de 1 martie,
respectiv 8 martie.
La data de 9 martie a fost creată o singură Zonă de Protecție pentru întreg teritoriul național,
măsurile anterioare fiind extinse pentru toată țara.

Spania – 14 martie – Link
Guvernul Spaniei a anunțat sâmbătă, 14 martie 2020, decretarea stării de urgență. Pachetul
de măsuri vizează atât măsuri economice de sprijinire a firmelor și angajaților cât și măsuri
sociale de reducere a vitezei de răspândire a virusului.
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-factbox/factbox-spainscoronavirus-state-of-emergency-measures-idUSKBN21117W
Măsuri sociale
Lockdown – toți spaniolii trebuie să stea în casă cu excepția de a merge la muncă, a cumpăra
mâncare, a merge la farmacie, la spital sau alte urgențe. Aceste activități trebuie întreprinse
individual, excepție făcând persoanele care au dificultăți de mobilitate, acestea putând fi
acompaniate.
Magazine – Toate magazinele se închid, mai puțin farmaciile și magazinele care vând
mâncare și „cele necesare”. Trebuie menținută distanța de 1m între clienți. Benzinăriile și
frizeriile pot rămâne deschise.
Transport – Transportul domestic va fi redus, companiile aeriene, maritime, feroviare fiind
îndemnate să reducă la mai puțin de jumătate din capacitatea fiecărui mijloc de transport
pentru a permite mai mult spațiu între călători. Transportul public rămâne neafectat.
Baruri și restaurant – se închid dar li se permit livrări la domiciliu.
Muncă – angajatorii publici și privați trebuie să implementeze măsuri, acolo unde se poate,
să permită angajaților să lucreze de acasă
Timp liber – Teatrele, cinematografele, parcurile tematice, centrele de sport se închid. Toate
festivalurile, paradele, sunt anulate.
Ceremonii religioase – Sunt luate măsuri care reduc aglomerarea în incinta bisericii, și care
pot să respecte distanța de 1m între enoriași
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Educație – toate clasele se suspendă, de la creșă la nivel universitar, în toată Spania
Guvernul pune sistemul privat de sănătate la dispoziția comunităților autonome. De
asemenea, personalul medical este suplinit prin medici rezidenți aflați în anii terminali.
Firmele care au capacitatea de a produce echipament sanitar, precum măști, sunt obligate să
comunice acest lucru ministerului.

Franța – 16 martie – Link
Președintele Franței a emis la data de 16 martie 2020 un set de măsuri menite să reducă
deplasările și contactul fizic între cetățeni, precum și să vină în sprijinul mediului de afaceri
și al angajaților. La ministerul economiei există o celulă activată în data de 3 martie de la
care cetățenii pot obține toate informațiile necesare de care au nevoie.
Măsuri sociale
Toată lumea va rămâne în casă, deplasările fiind interzise. Excepție fac următoarele cazuri:
deplasări la muncă atunci când telemunca nu este posibilă, cumpărături necesare de la
magazine deschise autorizate, consultări de sănătate, deplasări pentru a îi ajuta pe vârstnici
dar numai cu respectarea limitelor de interacțiune.
Încălcarea regulilor poate duce la o amendă între 38 și 135 euro.
Timp liber – Teatrele, cinematografele, parcurile tematice, centrele de sport se închid. Toate
festivalurile, paradele, sunt anulate.
Educație – toate clasele se suspendă, de la creșă la nivel universitar

Măsuri economice
Măsuri economice pentru mediul afacerilor:




Amânarea contribuțiilor sociale cu 3 luni
Sprijin din partea statului și a Băncii Franței în vederea negocierii reprogramării
creditelor bancare
Bpifrance (Banca Publică pentru Investiții) va garanta lichidități pentru companii care
ar putea să aibă nevoie de sprijin din cauza epidemiei
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Păstrarea angajării în companii prin sistemul de șomaj parțial și tehnic
Recunoașterea Coronavirus ca situație de forță majoră în vederea contractelor publice.
Plățile întârziate nu vor fi penalizate
Suspendarea plăților la utilități și chirii pentru întreprinderile mici aflate în dificultate,
și suspendarea plății taxelor și contribuțiilor sociale

Germania – 16 martie – Link
Guvernul federal din Germania a publicat la 16 martie pe pagina oficială un set de măsuri
care să vină în sprijinul economiei germane, pentru a asigura cetățenii că impactul economic
va fi drastic minimizat.
Măsuri sociale
Măsuri similare privind mobilitatea cetățenilor prin spații publice ca în Spania sau Franța.
Măsuri economice
Mesajul central al guvernului federal: avem suficienți bani pentru a combate criza și acum
vom folosi aceste fonduri. Pachet economic de asistență în valoare de 550 mlrd eur pentru
firme.
„Scut de protecție” pentru angajați și firme
Beneficiile pentru munca cu jumătate de normă devin mai flexibile. Companiile pot să le
obțină în viitor în condiții mai relaxate. Beneficiile pentru munca cu jumătate de normă pot
fi aplicate atunci când 10% din angajați sunt afectați de pierdere.
Lichiditățile companiilor sunt sporite prin măsuri fiscale. Pentru acest lucru, amânarea plății
taxelor este ușurată, iar plățile în avans pot fi reduse mai ușor. Executarea și penalizările
pentru întârzierea plăților sunt suspendate, în contextul efectelor coronavirusului.
Lichiditățile companiilor sunt protejate prin noi măsuri care sunt nelimitate ca volum. Pentru
aceasta, programele existente pentru sprijin de lichidități va fi extins și făcut valabil mai
multor companii, precum împrumuturi de la KfW and ERP.
Ministrul Federal al Economiei Peter Altmaier și Ministrul Federal al Finanțelor Scholz vor
susține o abordare coordonată și determinată la nivel European. Guvernul federal salută,
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printre altele, ideea Comisiei pentru „Inițiativa de Răspuns Corona” cu un volum de 25 mlrd
eur.
Sprijin pentru afaceri
Firme mici care există de mai puțin de 5 ani
ERP start-up loans
Target group: Small commercial companies and freelancers up to 50 employees and annual
sales or annual balance sheet total of max. 10 million euros that have not existed for 5 years
Maximum amount: maximum of 30,000 euros for working capital (total borrowing
requirements max. 100,000 euros)
Running time: maximum 10 years with two redemption free periods
Collateral:

Standard bank collateral with 80 percent liability waiver for house bank

Companii medii care există de mai puțin de 5 ani
ERP start-up loan universal
Investment and working capital loans for young companies up to 5 years after foundation.
Details and program conditions can be found on the website of the KfW.
This instrument is being expanded considerably:
Risk assumption (exemptions from liability) of up to 80% for the implementing financing
partners (usually the house banks) for working capital and investment loans up to EUR 200
million credit volume for companies that have been on the market for more than two years.
A higher risk assumption can facilitate the willingness of the financing partners to lend.
Opening of the program to large companies with an annual turnover of up to EUR 2 billion
(previously: EUR 500 million).
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Regatul Unit al Țărilor de Jos – 15 martie - Link
Guvernul Olandei emis măsuri adiționale la data de 15 martie privind strategia de combatere
a coronavirusului.
Premierul Mark Rutte a ținut un discurs televizat adresat cetățenilor țării la data de 16 martie
2020, în care anunță faptul că Olanda va avea o abordare precaută care combină măsuri de
limitare a răspândirii virusului cu sporirea imunității populației la virus, într-o manieră
controlată.
Măsuri sociale
Școlile și creșele vor fi închise până la data de 6 aprilie (inclusiv).
Barurile, cafenelele și restaurantele (exceptând hoteluri), cluburile și sălile de sport vor fi
închise până la data de 6 aprilie (inclusiv). Rămân deschise serviciile de livrare la domiciliu.
Școlile și creșele vor funcționa special pentru copiii ai căror părinți lucrează în sectoare
cruciale precum sănătate, ordine publică, transport și pompieri, pentru a permite părinților să
lucreze fără griji.
Educația se va desfășura digital.
Se recomandă păstrarea distanței sociale de 1.5m.
Măsuri economice
Oamenii sunt încurajați să lucreze de acasă, sau să își decaleze programele de lucru pentru a
nu aglomera birourile.
Camera de Comerț a Olandei a publicat un ghid pentru afaceri privind măsuri preventive care
să reducă riscurile asociate situației actuale.
Pe scurt, acesta cuprinde:




Sprijin temporar privind veniturile pentru antreprenori independenți și liber
profesioniști. Au fost relaxate condițiile pentru garanțiile împrumuturilor către IMMuri
Antreprenorii pot să aplice pentru scutiri de taxe pe venit, pe profit, pe cifra de afaceri
conform unor condiții.
Posibilitatea de a elimina (pentru moment) taxa pentru turiști
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Belgia – 17 martie – Link
Guvernul federal belgian a emis un comunicat la data de 14 martie 2020 prin care anunța
setul de măsuri pentru combaterea răspândirii coronavirusului în Belgia. Astfel, Belgia a
trecut în faza federală, în care toate deciziile sunt luate de către o echipă de management
formată din premierul, miniștrii domeniilor afectate, precum și miniștrii-președinți ai
provinciilor belgiene.
La data de 17 martie, Consiliul Național de Securitate a revenit cu noi măsuri, mai stricte.
Măsurile vor fi în vigoare până la data de 3 aprilie 2020.
Măsuri sociale
Toți cetățenii sunt nevoiți să stea acasă pentru a evita contactul cu potențiali purtători.
Excepții fac următoarele situații: mersul la muncă; drumuri necesare (la doctor, magazin,
poștă, bancă, farmacie, pentru a-i ajuta pe alții); exercițiile fizice în exterior sunt permise și
chiar recomandate; adunările mai mari nu sunt permise
Companiile sunt obligate să organizeze munca în așa fel încât să permită angajaților să
lucreze de acasă, în toate pozițiile unde este posibil acest lucru, fără excepție. Distanța socială
va fi păstrată. Dacă aceste condiții nu pot fi respectate, firma își va întrerupe activitatea. Dacă
distanța socială nu este respectată, firma va fi amendată dur.
Toate spațiile publice, precum restaurant, baruri, cafenele, cluburi sunt închise. Școlile se
închid, însă păstrează un regim de „daycare” pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii.
Grădinițele rămân deschise.
Călătoriile non-esențiale în afara Belgiei sunt interzise până pe 5 aprilie.
Măsuri economice - Link
Măsurile economice implementate de Belgia vizează două obiective: 1. Sprijinirea
companiilor afectate să își pună angajații în șomaj tehnic pentru a păstra angajările și 2.
Oferirea de metode pentru a răspândi, amâna și excepta de la plata contribuțiilor sociale, a
taxelor de natură socială și fiscală, pentru afaceri și liberi profesioniști.



Șomaj tehnic din motive economice sau forță majoră – creșterea de la 65% la 70% a
ajutorului de șomaj pe o perioadă de 3 luni
Plan de plăți pentru contribuțiile sociale ale angajatorilor – negocierea termenelor
pentru primele două trimestre ale 2020
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Plan de achitare a TVA – creditorul trebuie să demonstreze dificultatea plăților în
legătură cu COVID-19
Plan de plăți pentru taxele pe venit/ profit
Reducerea contribuțiilor pentru liber profesioniști sau scutirea de taxe pentru primele
două trimestre din 2020
Flexibilitatea executării contractelor publice – statul federal nu va sancționa
contractele întârziate dacă acestea se dovedesc că au fost afectate de situația COVID19

Firmele sunt sprijinite prin două planuri de măsuri pe care le pot obține din partea
autorităților:




Business Continuity Management (BCM) – proces de management care identifică și
minimizează riscurile, precum și impactul potențial al întreruperii sistemelor critice
de sprijin și proceselor de afaceri. Scopul este de a asigura continuitatea proceselor.
BCM cuprinde oferirea de măsuri operaționale și aplicabile care sunt preventive și
represive, cu scopul de a relua rapid procesele critice de afaceri.
Business Continuity Plan (BCP) – document precis care poate fi folosit atunci când
continuitatea unei afaceri este întreruptă de un eveniment, incident sau criză, acest
plan se ocupă specific de toate persoanele cheie, resursele, serviciile și activitățile
necesare pentru gestionarea proceselor BCM. Obiectivul BCP este de a limita
consecințele continuității organizării atunci când apar riscuri specifice.

Australia
Măsuri economice
Sprijin pentru investiții în afaceri



Increasing the instant asset write-off - Lifting the threshold to $150,000 (from
$30,000) — and making more businesses eligible to use it.
Backing business investment - Offering businesses a time-limited incentive to invest,
by accelerating depreciation deductions.

Asistență de lichidități pentru afaceri


Boosting cash flow for employers - Helping small and medium-sized businesses
cover the costs of employee wages and salaries (50 per cent of PAYG withheld, with
a minimum $2,000 payment and up to a cap of $25,000 over 6 months).
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Supporting apprentices and trainees - Wage assistance to help small businesses to
keep their apprentices and trainees.

Stimulente pentru gospodării pentru a sprijini creșterea


Stimulus payments - One-off payment of $750 to social security, veteran and other
income support recipients and eligible concession card holders to support confidence
and domestic demand in the economy.

Asistență pentru regiunile cele mai grav afectate


Support for Coronavirus-affected regions and communities - Financial support to help
regions and communities most affected by the Coronavirus to recover.

SUA 13 martie – Link
Președintele american Donald Trump a decretat la 13 martie 2020 stare de urgență în Statele
Unite ale Americii, ca răspuns la pandemia Covid-19.
Răspunsul SUA este, în mare parte, descentralizat.
Măsuri sociale
Remarks by President Trump, Vice President Pence, and Members of the Coronavirus
Task Force in Press Briefing – accentul declarației de presă cade pe responsabilitatea
individuală de a evita împrăștierea coronavirusului, în special în ceea ce privește generația
„millenials” care este rugată insistent să evite adunările de mai mult de 10 persoane. Nu sunt
menționate acțiuni concrete de niciun fel.
În educație – toată răspunderea cade pe umerii instituțiilor de învățământ Sursă
Departamentul de Educație oferă răspunsuri la exemple de întrebări venite din partea
studenților. Studenții sunt îndrumați să ia legătura direct cu școlile lor.


What if my campus has closed due to coronavirus? Will I be able to
finish the term and keep my federal student aid?
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Please contact your school. Many institutions are making arrangements
(such as take-home assignments or online classes) so students can complete
the term.



My mom can't go to her job because of coronavirus, and she doesn't get
paid if she doesn't work. This means my financial need has increased.
Can I get more financial aid?



Talk to the financial aid office at your school. They have flexibility to work
with students to ensure the students are able to stay in school.

Măsuri economice
Steve Mnuchin, secretar al trezoreriei de stat, a confirmat la data de 11 martie că administrația
va amâna termenul de 15 aprilie pentru depunerea taxelor, ceea ce va păstra aprox 200mlrd
lichidități în economie, acționând ca un împrumut pe termen scurt pentru consumatori și
mediul de afaceri.
Există în Senatul american un articol de lege care vizează măsuri economice la nivel federal.
Propunerea va aloca 1 mlrd usd fiecărui stat pentru asigurări pentru șomaj. Sursă
Fiecare stat este lăsat să gestioneze problema în funcție de situație, legea federală permițând
un grad ridicat de flexibilitate a legii care gestionează ajutoarele de șomaj. „For example,
federal law allows states to pay benefits where: (1) An employer temporarily ceases
operations due to COVID-19, preventing employees from coming to work; (2) An individual
is quarantined with the expectation of returning to work after the quarantine is over; and (3)
An individual leaves employment due to a risk of exposure or infection or to care for a family
member. In addition, federal law does not require an employee to quit in order to receive
benefits due to the impact of COVID-19.” Link
Agențiile de stat încurajează Instituțiile Financiare să vină în sprijinul nevoilor
financiare ale clienților și membrilor afectați de Coronavirus (FDIC) Sursă
Pe scurt, nu există măsuri luate de agențiile federale care să impună căi de acțiune actorilor
privați, ci mai degrabă recomandări/încurajări fără caracter de impunere.


Federal financial institution regulators and state regulators today encouraged
financial institutions to meet the financial needs of customers and members affected
by the coronavirus. The agencies recognize the potential impact of the coronavirus
on the customers, members, and operations of many financial institutions and will
provide appropriate regulatory assistance to affected institutions subject to their
supervision.
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Regulators note that financial institutions should work constructively with borrowers
and other customers in affected communities. Prudent efforts that are consistent with
safe and sound lending practices should not be subject to examiner criticism.
The agencies understand that many financial institutions may face current staffing
and other challenges. In cases in which operational challenges persist, regulators will
expedite, as appropriate, any request to provide more convenient availability of
services in affected communities. The regulators also will work with affected
financial institutions in scheduling examinations or inspections to minimize
disruption and burden.
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Situația economică la nivel global – Raport IMF
Măsurile de incertitudine economică, cum ar fi volatilitatea pieței de acțiuni, au crescut brusc
în țările din întreaga lume. Piețele bursiere din economiile majore, precum Statele Unite,
zona euro și Japonia, toate au scăzut brusc și au asistat la o creștere a volatilității implicite,
întrucât investitorii precauți au încercat să ia în considerare ultimele riscuri prezentate de
noul virus.
Ca urmare a acestei creșteri accentuate a incertitudinii, spread-urile de credit s-au extins pe
larg pe piețe, deoarece investitorii se reorientează de la active relativ riscante la active mai
sigure. Obligațiile cu un randament ridicat și piețele emergente sunt afectate în special de
aceste realocări. Drept urmare, diferențele de obligațiuni de piață emergente și de frontieră
în dolari americani s-au extins brusc.
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Recomandări IMF
Prioritățile principale sunt :






Monitorizarea, conținerea și atenuarea efectelor coronaviruslui.
Acțiunile din timp și decisive ale autorităților de sănătate, băncilor centrale,
autorităților fiscale, de reglementare și de supraveghere pot ajuta la conținerea
focarului de virus și pot compensa impactul economic al pandemiei.
Băncile centrale trebuie să sprijine cererea și încrederea prin împiedicarea înăspririi
condițiilor financiare, reducerea costurilor de împrumut pentru gospodării și firme și
asigurarea lichidității pieței.
Politica fiscală trebuie să se intensifice pentru a oferi sprijin considerabil persoanelor
și firmelor cele mai afectate, inclusiv în sectoarele informale greu accesibile.
Răspunsurile de reglementare și de supraveghere trebuie să urmărească păstrarea
stabilității financiare și soliditatea sistemului bancar, în același timp susținerea
activității economice.

Sinteză realizată de Vlad Bujdei-Tebeica

