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Virusul de
la capãtul
lumii

Am ajuns la capãtul lumii cunoscu-
te. Desigur, ºtim de la o vreme cã Pã-
mântul este rotund, aºa cã noþiunea de
“capãt” este relativã. Însã pe durata a
secole întregi, pentru europeni aici era
capãtul. Un þãrm stâncos, cu valuri pu-
ternice. La orizont, doar oceanul.

Sunt la capul Aguhlas, la capãtul de
sud al Africii. Navigatorii portughezi
care în jurul anului 1500 au descoperit

drumul cãtre Indii au
observat cã acesta
este locul în care tre-
ci din Oceanul Atlan-
tic în Oceanul Indian.
Înspre Sud nici o in-
sulã, nici un conti-
nent, nici o corabie.
Trebuie sã fi fost o
experienþã extremã,

sã pleci din Portugalia cu o caravelã
mai micã decât multe ambarcaþiuni de
agrement din ziua de azi ºi sã ajungi,
dupã câteva luni, în sudul Africii, la
capãtul Pãmântului. Cãpitanii trãgeau
la þãrm în zona actualului oraº Mossel
Bay, unde aveau un fel de cutie de scri-
sori, unde lãsau mesaje unii pentru al-
þii. Dupã care urmau alte zece mii de
kilometri prin Oceanul Indian, pânã la
destinaþie.

Acum Agulhas este o zonã de agre-
ment, plinã de vile ºi de pensiuni. Însã
ceva din atmosfera acelor timpuri s-a
pãstrat. Locul este aspru. Casele vechi,
ale pescarilor, vopsite cu var alb,
amintesc de cele de pe coastele
stâncoase ale Greciei. Localnicii par
un amestec de rase. Olandezi, portu-
ghezi, negri ºi asiatici. O chelneriþã
mulatrã mi-a spus, mândrã, cã în zonã
se vorbeºte afrikaans.

Virusul chinezesc a ajuns ºi aici. Nu
este nimeni diagnosticat cu boala, însã
ameninþarea virusului aproape cã a pu-
stiit orãºelul turistic. Muzeele din re-
giune sunt închise, restaurantele fun-
cþioneazã cu program redus. Proprie-
tarul pensiunii la care am stat ºi-a dat
seama, vãzându-mi numele, cã vin din
Europa. Se temea sã nu fie o problemã
ºi mi-a propus sã îmi returneze banii
dacã anulez rezervarea. I-am spus cã
nu este nevoie, sunt în Africa de Sud
dinainte de rãspândirea molimei.

Mi s-a pãrut interesant sã observ re-
acþiile sud-africanilor. Din câte îmi
dau seama, sunt mai disciplinaþi decât
noi. Un exemplu. Guvernul a interzis
vânzarea de alcool dupã ora 13, dumi-
nicã. Nu prea înþeleg care este scopul
acestei interdicþii, dar asta este, asta au
decis. Ne-am aºezat la masã, mai mulþi
turiºti, ºi am cerut o bere. Nimic. Re-
fuz politicos, dar categoric. Nici mãcar
una micã?… Nu.

(continuare în pagina 3)

Covid19schimbã lumea

Supravieþuirea, în conflict cu
democraþia

P
rimii trei morþi de duminicã ºi
urmãtorii trei de luni au
sfâºiat iluzia cã trãim într-un
videogame, în care doar chi-

nezii, italienii ºi spaniolii mor pe ca-
pete, iar noi ne-am uita la ei ca
la spectacol, fiind, cumva, nu
se ºtie de ce, intangibili la co-
ronavirus.

Înaintea noastrã, aceeaºi ilu-
zie o avuseserã ºi italienii, au
crezut cã lor nu li se poate
întâmpla ceea ce se petrece în
China ºi cã ei sunt foarte
departe de China.

Exemplul cel mai ironic este dat de
Nicola Zingaretti, liderul Partidului
Democrat din Italia (aflat în alianþa gu-
vernamentalã), care a postat pe Twitt-
er, la 27 februarie, o fotografie în care
ciocneºte pahare cu apropiaþii sãi, cu
urmãtorul comentariu: “Sã nu ne pier-
dem obiceiurile, nu putem opri Milano
ºi Italia”; dar, pe 7 martie a anunþat cã
s-a infectat.

Circulã zvonul cã italienii ar fi
“imuno-depresivi” (bariera imunita-

rã mai coborâtã), fãcându-i mai vul-
nerabili la virus, dar deºi aceasta nu
este o informaþie confirmatã, ea
totuºi sprijinã credinþa cã am avea
stea în frunte.

Sentimentul de intangibilitate se
subîmparte pe categorii de vârstã: la
categoria de sub 60 de ani, impresia de

securitate este alimentatã de
faptul cã media de vârstã a in-
fectaþilor decedaþi a fost, un
timp, de 81 de ani (acum, însã,
a coborât la 79 de ani); în plus,
ideea cã boala se manifestã la
tineri ca o simplã gripã sau ca
“o pneumonie uºoarã” ne sepa-
rã în tineri privilegiaþi ºi

bãtrâni vulnerabili.
Divide et impera!
Coronavirus câºtigã.
Exact astfel de segregãri favorizea-

zã rãspândirea infecþiei.
În realitate, formidabila putere de

contaminare a virusului atacã specia
umanã ca întreg ºi prima barierã contra
pandemiei constã în combaterea sa
colectivã.

Combaterea colectivã presupune
organizarea colectivã, astfel ca socie-
tatea sã reacþioneze coordonat, ca

sistem unitar.
De aceea, regimurile autoritare

reuºesc mai bine.
Din combatanþi contra pandemiei,

indivizii se pot transforma oricând în
purtãtori de agenþi patogeni, astfel cã
mãsurile de apãrare colectivã trans-
greseazã drepturile individuale din de-
mocraþie - acesta este motivul ºovãie-
lilor în adoptarea mãsurilor de
restricþionare a libertãþilor, în Europa.

Existã pericolul ca, odatã suprima-
te, drepturile ºi libertãþile sã fie greu de
recâºtigat.

Pandemia ne modificã viaþa, social,
economic ºi politic.

Disciplina chinezeascã faþã
cu anarhia italianã

D
ebandada din Italia i-a lãsat
cu gura cãscatã pe cei nouã
experþi chinezi care, dupã ce
au participat la combaterea

cu succes a pandemiei din oraºul
Wuhan, au descins ºi la Milano sã
ajute autoritãþile, iar joi au dat glas
stupefacþiei, într-o conferinþã de pre-
sã, relatatã de agenþiile de ºtiri:
„Transportul public încã funcþionea-

zã, lumea circulã ºi au loc petreceri ºi
cine în hoteluri, ºi oamenii nu poartã
mãºti de protecþie”, a spus Yang Hui-
chuan, Vicepreºedintele Crucii Roºii
din China. (vezi nota 1)

Chinezul pare sã fi fost zguduit de
un adevãrat “ºoc cultural” la contac-
tul cu “la dolce vita”: în Wuhan, la
un semn, n-a mai fost picior de chi-
nez pe drum, dar dincoace, de abia
de atunci i-a apucat pe italieni iubi-
rea de aproape, au ieºit mai abitir sã
se pupe pe stradã, în cârciumi ºi la
piaþã.

Cu peste 600 de morþi vineri, aproa-
pe 800 sâmbãtã ºi peste 600 duminicã,
Italia este þara cea mai lovitã de moli-
mã, (mortalitatea de circa 10% dintre
infectaþi este cea mai ridicatã din
lume).

Explicaþia harababurii din cizma
peninsularã este cã populaþia nu are
încredere în guvern.

Încrederea italienilor în propriul gu-
vern este de 41% ºi a spaniolilor este
de 30% (Spania urmeazã Italia în topul
contaminãrii ºi al deceselor), în timp
ce la chinezi, ea se ridicã la 90%, con-
form sondajului global anual publicat
în ianuarie 2020, de Edelman Trust

Barometer (vezi nota 2).
Este oare posibil ca studiul sã nu

poatã face distincþia între încrederea
populaþiei în guvern ºi obedienþa po-
pulaþiei faþã de autoritãþi?

Rãspunsul nu este relevant în
caz.

Diferenþa de procentaj atribuitã de
sondaj celor douã naþiuni este o expli-
caþie a diferenþei în comportamentul
lor (vezi nota 3).

La noi e ºi mai rãu, dar ºi mai bine.

Opoziþia din România
a capitulat

S
ub presiunea epidemiei, lupta
politicã ºi-a pierdut orice sens
(dacã-l va fi avut vreodatã),
Ciolacu ºi ai lui au ridicat stea-

gul alb ºi au validiat din nou Guver-
nul Orban (acelaºi cu cel pe care îl
trimiseserã la plimbare), la repezea-
lã, (votul cu masca pe figurã ºi în
tranºe de câte 10-20 de parlamentari
a durat, totuºi, ºase ore).

Pandemia noastrã este gestionatã de
un Guvern cu puteri depline numai de
nouã zile.

(continuare în pagina 15)
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Infinitul este prea mic pentru
Federal Reserve

Doar o sãptãmânã a trecut de când a
fost anunþat un nou program de relaxa-
re cantitativã în Statele Unite, cu o va-
loare nominalã de 700 de miliarde de
dolari. Ulterior acesta a fost “extins”
cu 100 de miliarde, prin inclu-
derea, din nou, a obligaþiunilor
ipotecare sub “umbrela”
tiparniþei.

Apoi au fost anunþate pro-
grame de salvare suplimentare
pentru sectorul bancar, dar ºi
cumpãrarea obligaþiunilor mu-
nicipale prin tipãrire.

Cu toate acestea, efectele au fost
nule. Bursele ºi piaþa creditului ºi-au
continuat prãbuºirea, în ciuda achizi-
þiilor deosebit de agresive ale Fed-ului.
Conform datelor oficiale, Federal Re-
serve a achiziþionat prin tipãrire titluri
financiare de 337 de miliarde de do-
lari, adicã aproape jumãtate din noul
program de relaxare cantitativã.

Mai mult, efectele au fost nule ºi
din punct de vedere al relaxãrii condi-
þiilor de creditare pentru economia re-
alã. Dimpotrivã, costurile de finanþa-
re au crescut accelerat atât pentru

companiile cu rating speculativ, cât ºi
pentru companiile cu rating investi-
þional.

În aceste condiþii ºi sub presiunea
cãderii accelerate a pieþelor futures,

unde a fost opritã, din nou,
tranzacþionarea, Federal Re-
serve a decis cã infinitul este
doar un cuvânt fãrã semnifica-
þie ºi a anunþat programe supli-
mentare de “stimulare”.

Agenþiile de ºtiri au scris cã
este vorba despre “un program
nelimitat de relaxare cantitati-

vã”, care include ºi achiziþia obligaþiu-
nilor companiilor, atât de pe piaþa pri-
marã cât ºi de pe piaþa secundarã.

Programele Primary Market Corpo-
rate Credit Facility (PMCCF), pentru
emisiunile de obligaþiuni corporate pe
piaþa primarã, ºi Secondary Market Cor-
porate Credit Facility (SMCCF), care
are ca scop asigurarea lichiditãþii pe pia-
þa secundarã, au ca obiectiv “susþinerea
marilor angajatori”, dupã cumse aratã în
comunicatul de presã de la Federal Re-
serve.

(continuare în pagina 5)
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KLAUS IOHANNIS, AVERTISMENT ÎN
PRIVINÞA COVID 19:

“Urmeazã sãptãmâni critice,
care vor pune la grea încercare
toate capacitãþile statului”

Decidenþii politici vor lua mãsuri
mai dure decât în prezent, în momen-
tul în care vor deveni absolut obliga-
torii pentru limitarea rãspândirii Co-
vid 19, a afirmat preºedintele Klaus
Iohannis, în ocazia unei declaraþii fã-
cutã ieri de Palatul Cotroceni. Mai
ales cã, aºa cum a precizat Klaus Io-
hannis, “urmeazã sãptãmâni critice,
care vor pune la grea încercare toate
capacitãþile statului, dar ºi rezistenþa
noastrã moralã ºi emoþionalã”.

Referitor la mãsurile luate prin
Ordonanþa militarã nr. 2 din 21 martie
2020, prin care s-au introdus restricþii
privind circulaþia cetãþenilor,
preºedintele Klaus Iohannis a spus:
“Ca om care iubeºte democraþia, orice
restrângere în exercitarea drepturilor
fundamentale mã mâhneºte profund.
Generaþiile care au avut cel mai mult
de suferit de pe urma privaþiunilor
unui regim care ne-a suprimat dreptu-

rile ºi libertãþile decenii la rând înþeleg
probabil cel mai bine cât de greu este
sã iei astãzi asemenea mãsuri. Nu este
o decizie uºoarã, dar este necesarã
pentru a proteja sãnãtatea românilor ºi
a familiilor acestora. Ne confruntãm
cu o situaþie fãrã precedent, în care
viaþa fiecãrui cetãþean depinde de de-
cizii ferme. Vreau ca fiecare român sã
înþeleagã cã nu ne vom opri ºi vom lua
mãsuri chiar mai dure în momentul în
care vor deveni absolut obligatorii
pentru limitarea rãspândirii virusului”.

ªeful statului a fãcut apel la pen-
sionari, ce reprezintã categoria cea
mai afectatã, la nivel global, de pan-
demia de Covid 19, ºi le-a cerut ace-
stora sã îºi limiteze orice deplasare
în afara domiciliului, cu excepþia
celor de strictã necesitate.

G.M.
(continuare în pagina 5)
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SPECIALIªTII ANTICIPEAZÃ:

Criza coronavirus
va schimba pe termen lung
economia globalã
lCâºtigãtori din situaþia actualã: societãþile de
e-commerce, furnizorii de streaming video, operatorii
de transport aerian privat, aplicaþiile de teleconferinþã

Deºi pandemia de coronavirus a ge-
nerat o cãdere liberã a pieþelor bursiere
ºi a unor industrii, multe firme - pre-
cum cele cu operaþiuni online, spre
exemplu - par sã fie câºtigãtorii acestei
situaþii de crizã mondialã.

O analizã AFP aratã cã, într-un mo-
ment în care sute de milioane de persoa-
ne din întreaga lume sunt obligate sã stea
în casã ºi sã evite cãlãtoriile în strãinãta-
te, întreprinderile care îi ajutã pe oameni
sã se adapteze acestor situaþii pot genera
schimbãri pe termen lung în economie.

“Cred cã anumite aspecte ale mun-
cii ºi organizãrii se vor schimba în bine
prin situaþia actualã”, este de pãrere
Sally Maitlis, profesor de comporta-
ment organizaþional la ªcoala Said
Business din cadrul Universitãþii

Oxford. Domnia sa explicã: “Oamenii
vor descoperi cã pot lucra ºi comunica în
moduri pe care anterior nu le credeau po-
sibile ºi vor fi nevoiþi sã devinã mai re-
ceptivi la tehnologie, dat fiind cã nu au de
ales”.

Pe partea de companii care au de
câºtigat din situaþia actualã de crizã se
numãrã, în primul rând, giganþii de
e-commerce, conformanalizei, careara-
tã cã marii retaileri online au observat o
creºtere importantã a comenzilor lor, de-
oarece consumatorii autoizolaþi sau cei
care lucreazã la domiciliu apeleazã ma-
siv la reþelele de distribuþie ºi livrare
pentru lucurileesenþialevieþii cotidiene.

A.V.
(continuare în pagina 16)

Lopburi este un oraº în Thailanda cunoscut drept "oraºul maimuþelor", deoarece locuitorii le hrãnesc ºi ele s-au înmulþit, atrãgând turiºtii ca tentaþie suplimentarã pe lângã renumitele temple budiste ale aºezãrii.
Scãderea abruptã a numãrului de turiºti din cauza pandemiei i-a lipsit pe localnici de resursele de hranã pe care le alocau maimuþelor, iar acestea au ieºit înfometate pe strãzile unui oraº pustiu, luptându-se între ele.


