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Senatori
americani,
suspectaþi de
insider trading
legat de
pandemia de
coronavirus
l Presa americanã scrie cã
aceºtia au vândut acþiuni
înainte sã se prãbuºeascã
bursele, având informaþii
confidenþiale privind
severitatea coronavirus, care
nu au fost aduse la
cunoºtinþa publicului

Mai mulþi senatori din SUA sunt
suspectaþi cã s-au folosit de informaþii
cu caracter confidenþial legate de pan-
demia de coronavirus, vânzând acþiuni
în luna februarie, înainte sã se prã-
buºeascã bursele, în condiþiile în care
nu au avertizat publicul despre perico-
lul pe care îl prezintã virusul, scrie The
Guardian.

Conform ProPublica, Richard Burr,
senator republican de Carolina de
Nord, care primea zilnic informaþii
despre coronavirus, în calitatea sa de
preºedinte al Comisiei de Informaþii
din Senatul SUA, "a vândut un procent
semnificativ din acþiunile sale, re-
nunþând la deþineri cuprinse între
628.000 ºi 1,72 milioane de dolari cu o
sãptãmânã înainte de prãbuºirea bursei
americane".

ªi, în vreme ce în public insista cã
guvernul este capabil sã gestioneze
epidemia, în interiorul Senatului aver-
tiza cã virusul este "mult mai agresiv
în transmitere decât orice am vãzut în
istoria recentã", potrivit surselor men-
þionate.

Totodatã, conform Daily Beast,
Kelly Loeffler, senator republican de
Georgia, a vândut, înainte de cãderea
pieþelor, un volum substanþial de acþi-
uni ale societãþii de telemuncã Citrix
Systems Inc.

Confom presei, ºi alþi senatori au
înstrãinat titluri în aceeaºi perioadã, dar
dovezile tranzacþiilor acestora în baza
informaþiilor privilegiate sunt mai puþin
clare decât în celelalte cazuri.

Burr, Loeffler ºi alþi senatori din
SUAau negat orice infracþiune, fãrã sã
ofere, însã, explicaþii convingãtoare
pentru vânzãrile în cauzã.

A.V.
(continuare în pagina 5)

Colaps fãrã precedent al activitãþii
economice din zona euro

E
xtinderea epidemiei de co-
ronavirus la nivelul Euro-
pei a determinat o
contracþie fãrã pre-
cedent a activitãþii
economice din zona
euro, conform date-

lor preliminare, din martie
2020, de la IHS Markit (vezi
graficul).

Indicele agregat PMI (Pur-
chasing Managers’Index) a scãzut cu
mult peste aºteptãri, pânã la 31,4 puncte
(o valoare sub 50 aratã contracþie), un
minim record din iulie 1998, de la 51,6

puncte în luna precedentã.
Impactul epidemiei s-a manifestat

cel mai puternic la nivelul sec-
torului serviciilor, al cãrui indi-
ce a scãzut pânã la 28,4 de la
52,6 în februarie, în timp ce in-
dicele activitãþii din industria
prelucrãtoare a scãzut pânã la
44,8, un minim al ultimelor 92
de luni, de la 49,2 în luna ante-
rioarã. Sub-indicele producþiei

a scãzut pânã la minimul ultimelor 131
de luni, de 39,5 puncte.

"Scãderea fãrã precedent a cererii ºi
a încrederii mediului de afaceri a de-

terminat cea mai mare creºtere lunarã
a numãrului personalului disponibili-
zat din iulie 2009", se aratã în raportul
de la IHS Markit, care mai subliniazã
ºi "degradarea puternicã a lanþurilor de
aprovizionare".

Conform declaraþiilor economiºti-
lor de la IHS Markit, valorile indicilor
PMI prognozeazã o contracþie trime-
strialã de circa 2% pentru Produsul
Intern Brut al zonei euro.

La nivelul marilor economii din
zona euro, indicele agregat PMI a înre-
gistrat cea mai mare scãdere în Franþa,
pânã la 30,2 puncte, un minim istoric,

de la 51,9 puncte în luna precedentã,
pe fondul contracþiei dramatice a acti-
vitãþii din servicii. Indicele sectorial a
scãzut pânã la minimul istoric de 29 de
puncte, de la 52,6 puncte în luna prece-
dentã.

Indicele PMI al industriei prelucrã-
toare a scãzut pânã la 42,9, un minim al
ultimelor 86 de luni, de la 49,7 puncte
în luna anterioarã, pe fondul unei scã-
deri a indicelui producþiei pânã la 35,6,
un minim al ultimelor 132 de luni.

Pe fondul creºterii preþurilor mate-
riilor prime, “companiile franceze au
optat pentru absorbþia acestor creºteri,

iar preþurile produselor finite au înre-
gistrat scãderi în martie”, dupã cum se
aratã în raportul de la IHS Markit.

“Scãderile sectoriale indicã un co-
laps al PIB-ului trimestrial al Franþei
cu o ratã anualizatã apropiatã de douã
cifre”, scrie Eliot Kerr, economist la
IHS Markit.

Deºi indicele agregat al activitãþii
din Germania nu a atins minimele re-
cord din Franþa, valoarea sa prelimina-
rã, de 37,2 puncte, în scãdere a de la
50,7 puncte în luna precedentã, aratã o
contracþie puternicã.

(continuare în pagina 4)
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Izolaþi, în România
Ne aflãm în izolare generalã. Cel pu-

þin aºa a declarat preºedintele Klaus Io-
hannis, la Palatul Cotroceni, înainte ca
factorii decizionali sã emitã o nouã ordo-
nanþã militarã – document care se afla în
lucru la închiderea ediþiei – prin care re-
comandãrile privind restricþiile de circu-
laþie în timpul zilei sã devinã obligaþii.

În urma unei ºedinþe cu premierul
Ludovic Orban, cu ministrul de inter-
ne – Marcel Vela, cu ministrul Apãrã-
rii Naþionale – Nicolae Ciucã ºi cu mi-
nistrul sãnãtãþii – Victor Costache, în
care au dezbãtut ultimele evoluþii pri-
vind pandemia de Covid 19, preºedin-
tele Klaus Iohannis a spus: “Am con-
venit cã este nevoie de mãsuri supli-
mentare pentru a fi în situaþia sã îngrã-
dim, sã încetinim rãspândirea infec-
þiei. Astfel, se vor introduce noi res-
tricþii de circulaþie ºi noi restricþii pen-
tru români, în sensul cã ce a fost pânã
acum o recomandare devine obligaþie,
dupã principiul «stãm acasã». Evident
cã oamenii pot ieºi ca sã meargã la ser-
viciu ºi sã se întoarcã de la serviciu, sã
iasã sã îºi facã cumpãrãturile absolut
necesare de alimente de pe-o zi pe alta,
însã aceste restricþii devin obligaþii!”.

Preºedintele a spus cã persoanele
care sunt în carantinã sau în izolare vor
fi supravegheate electronic, pentru a res-
pecta starea în care au fost plasate. Mai
mult, pentru respectarea tuturor restric-

þiilor impuse prin noua ordonanþã mili-
tarã ºi pentru gestionarea corectã ºi efi-
cientã a situaþiilor create în teren, va fi
folositã ºi armata. Ministerul Apãrãrii
Naþionale va pune la dispoziþie perso-
nalul necesar care va suplimenta forþele
de ordine publicã – Jandarmerie ºi Poli-
þie – care au patrulat, pânã acum, pe
strãzile localitãþilor.

Una dintre mãsurile restrictive se
referã la pensionarii peste 65 de ani,
cãrora le este interzis sã mai iasã din
casã. Preºedintele Klaus Iohannis a
spus: “Persoanele cele mai vulnerabile
sunt persoanele peste 65 de ani. Este
evident cã avem nevoie de mãsuri spe-

ciale, dar ºi de restricþii speciale. ªi,
astfel, pentru a proteja persoanele pes-
te 65, pentru aceste persoane se vor in-
troduce restricþii speciale, în sensul cã
vor trebui, în interesul lor propriu, sã
stea practic tot timpul acasã”.

ªeful statului a precizat cã aºteaptã
în aceste zile ca Guvernul sã dispunã ºi
alte mãsuri care se impun în actuala sta-
re de fapt. Klaus Iohannis a menþionat
cã mãsurile respective vor face obiectul
unor ordonanþe de urgenþã, hotãrâri ale
guvernului sau ordine militare.

GEORGE MARINESCU
(continuare in pagina 3)

Zãpada ca ieºire de urgenþã
Este evident cã trebuie sã ne uitãm

fascinaþi la zãpada de afarã ca la o mi-
nune dumnezeiascã. Dumnezeu co-
municã cu noi prin zãpada care tocmai
a cãzut în România ºi ne aratã astfel ce
trebuia sã facem de fapt de la început
în faþa virusului, adicã trebuia sã sãrbã-
torim Crãciunul pânã spre Paºte ºi sã
facem ceea ce în fiecare an se întâmplã
de regulã, anume o vacanþã
spontanã de aproape o lunã,
cum e cea care s-a desfãºurat
anul trecut între 20 decembrie ºi
sfântul Ion, când nimeni nu a
mai lucrat.

Noi, cei din România, nu
ne-am putut imagina scenariul
în care o vacanþã spontanã de
aproape o lunã ar fi putut sã fie institui-
tã ca stare de urgenþã, fãrã sã ne lamen-
tãm ºi sã ne facem calcule ca cele pe
care ºi le-a tot fãcut guvernul, împreu-
nã cu preºedintele, pânã au declarat
starea de urgenþã în care ne aflãm. În
fiecare an se întâmplã acest fenomen ºi
economia nu se blocheazã deloc, iar
populaþia nu cade în depresie, ba chair
se distreazã intensiv. În acest fel s-ar fi
pus în faþa virusului o barierã surprizã,
la care nici el nu s-ar fi aºteptat.

Paºtele care urmeazã sã se petreacã,
fãrã contact direct între credincioºi, se
va face prin legãturã directã cu Dum-
nezeu, cum a spus-o Papa, dar a spus-o

ºi mai bine Streinu Cercel când a zis cã
paºtele nu este o simplã masã, ci este în
noi. Cred cã eminentul infecþionist nici
un ºtie cã prin aceastã zicere a intrat în
orbita de unde se culeg sfinþii ºi cã ar
putea candida la alegerile locale, care
nu se vor mai þine pentru primari, evi-
dent, ci fie pentru episcopi, fie pentru
generali, în funcþie de evoluþia bunã

sau rea a crizei. Estimarea mea
este cã generalii vor conduce în
caz de eºec, iar episcopii în caz
de succes, sau invers.

La rugãciunea ”Îngerul
Domnului” de duminicã, 22
martie, Papa Francisc a invitat
liderii tuturor Bisericilor ºi
confesiunilor creºtine sã se

uneascã în rugãciune pe 25 martie, de
Buna Vestire, ºi sã recite la ora 12.00
rugãciunea Tatãl Nostru. ”La pande-
mia virusului”, a spus Papa, ”vrem sã
rãspundem cu universalitatea rugãciu-
nii”.

Asta se întâmplã în momentul în
care Uniunea Europeanã pare cã nu

mai existã: graniþele sunt închise, li-
bertãþile cetãþeneºti suprimate, piaþa
comunã îngheþatã de o economie care
nu mai produce. Pentru România,
istoria trecerii prin Uniunea Europea-
na s-a consumat între doi timpi sim-
pli: plecarea dupã 2007 a 4 milioane
de români sã lucreze în strãinãtate ºi
întoarcerea lor în 2020 sã îmbolnãve-
ascã populaþia pe care-o pãrãsiserã cu
13 ani în urmã, timp în care au extras
forþa de muncã din interiorul þãrii re-
ducând astfel motoarele economiei
interne.

În schimbul Uniunii, avem acum o
universalitate care azi la ora 12 va fi a
rugãciunii, dar care trebuie definitã ºi
în semnificaþia ei ulterioarã, pentru
cã, în pofida a celor care spun cã s-a
terminat epoca globalismului, vom
avea dimpotrivã în globalism care nu
mai este realizat din însumarea ºi
spontanã ºi nediferenþiatã a miºcãri-
lor browniene naþionale, ci dintr-o
unicã prudenþã înþeleaptã care va fi
aceeaºi peste tot. n
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