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STUDIU AL UNIVERSITÃÞII DIN HONG KONG
PRIVIND COVID-19:

Echilibrul între reluarea
activitãþilor ºi restricþii -
soluþia pânã la
descoperirea vaccinului
l Carantina nu poate fi înlãturatã total înaintea apariþiei
vaccinuluilMãsurile impuse în China au încheiat primul
val de epidemie, dar pericolul unui al doilea val este real

Þ
ãrile care doresc sã punã capãt
carantinei, respectiv sã le per-
mitã oamenilor sã se deplase-
ze ºi sã lucreze din nou, astfel
încât blocajul economic sã fie

îndepãrtat, vor trebui sã monitorizeze
îndeaproape apariþia noilor cazuri de
Covid-19 ºi sã ajusteze restricþiile pe
care le au în vigoare pânã când va exi-
sta un vaccin împotriva bolii provocate
de coronavirus, potrivit unui nou stu-
diu ce are la bazã experienþa Chinei.

Analiza, realizatã de specialiºti ai
Universitãþii din Hong Kong, precize-
azã cã doar stabilirea unui echilibru
între reluarea activitãþilor economice
ºi menþinerea restricþiilor/controalelor
suficient de strânse pentru a preveni
creºterea infecþiilor reprezintã “strategia
optimã pânã când vaccinurile eficiente
devin disponibile pe scarã largã”.

Studiul considerã cã aceasta este so-
luþia chiar dacã vor fi menþinute o pe-
rioadã de timp politicile de control, in-

clusiv distanþarea socialã, schimbarea
comportamentului ºi conºtientizarea
publicului.

Controalele severe impuse de Chi-
na asupra vieþii de zi cu zi a locuitori-
lor au dus la sfârºitul primului val de
Covid-19, spun cercetãtorii, atenþio-
nând însã cã pericolul unui al doilea
val este real.

Profesorul Joseph T Wu de la Uni-
versitatea din Hong Kong, coautor al
studiului, declarã: “În timp ce mãsurile
de control par sã fi redus numãrul de
infecþii pânã la niveluri foarte scãzute,
fãrã imunitate efectivã împotriva Co-
vid-19 cazurile ar putea sã reaparã cu
uºurinþã pe mãsurã ce activitãþile din
întreprinderi, companii ºi ºcoli se reiau
treptat, generând aglomeraþii sociale,
ºi asta pentru cã existã un risc major de
«import» de cazuri din strãinãtate”.

ALINA VASIESCU

(continuare în pagina 12)

COMBATEREA PANDEMIEI COVID-19

Dacãvreisãtrãieºti,
Googleîþibagã
mortu-ncasã

B
igOOgle Brother folo-
seºte informaþiile despre
deplasãrile cetãþenilor,
dupã cum rezultã din-
tr-un comunicat Google,
le agregã în fluxuri stati-
stic grãitoare despre

ceea ce fac ei ºi le oferã factorilor de
decizie pentru combaterea pandemiei
de Coronavirus, confirmând teribilele
suspiciuni cã, de fapt, ar vrea sã ne hin-
ghereascã ºi sã ne implanteze cip-uri,
transformându-ne în sclavi ai ideolo-
giei eugeniei, ai “ political correctness
”ºi ai promovãrii sodomiei, ca
sã spânzurãm ultimul rege cu
maþele ultimului preot.

Asta e o discuþie generoasã
în argumente pro ºi contra folo-
sirii datelor personale.

Discuþia se strecoarã printre
Scilla – supravieþuirea colecti-
vitãþilor sub atacul pandemiei -
ºi Caribda - sacrificiul confidenþialitã-
þii datelor, pentru care tocmai ne-am
tras o lege de protecþie europeanã ºi
naþionalã.

Adicã, vrei sã supravieþuieºti, atun-
ci îþi dai acordul ca Google sã te urmã-
reascã pe unde te duci, sã foloseascã
cum crede de cuviinþã informaþiile ºi
nu numai atât, dar asta devine o datorie
individualã pentru protecþia colectivã.

California s-a înfrãþit cu federalii ºi
cu Google ºi îi stoarce pe americani de
informaþii personale, contra cãrora le
oferã câte un test de coronavirus.

Publicaþia americanã de ºtiri Fore-

ign Policy a informat, la sfârºitul lunii

trecute, cã Google (prin intermediul

companiei sale surori Alphabet, Ve-

rily) a lansat un instrument de scree-

ning pentru coronavirus. Site-ul web,

care a fost dezvoltat în colaborare cu

statul California, a fost lansat pe 16

martie ºi oferã, în prezent, servicii de

screening al coronavirusului în patru

regiuni. La prima vedere, este simplu,

scrie Foreign Policy. Site-ul parcurge

utilizatorii printr-o serie de întrebãri

de screening prin intermediul platfor-

mei de colectare a datelor de sãnãtate

ale proiectului de bazã al companiei.

Dacã sistemul le considerã

eligibile, atunci îi va permite

utilizatorului sã facã o progra-

mare pentru un mult râvnit test

de coronavirus.

Dar asta nu-i nimic pe lângã
Israel.

În Israel, cicã securiºtii de la
Shin Bet îi urmãresc prin tele-

fon pe toþi ºi nu le dau la schimb ni-
mic, nici mãcar un amãrât de test de
coronavirus (evreii se pricep la ghiºef-
turi? nu, doar securiºtii lor!).

Israelul e mai tare ca Google.
Nu i-a întrebat nimeni pe cetãþeni

dacã sunt de acord.
Deci, e clar, Planul Rockefeller:

Nine Eleven, Afganistan, Irak, Iran,
razboiul contra terorismului, megacri-
za, rãzboi/pandemie, cipuri, guvern
mondial, sodomie.

Înþelegeþi?
Totul e fãcut cu un singur scop.
Guvern mondial, ca sã ne sodomi-

zeze pe toþi.

La corpiu ºi la figurat.
Mãcar Google îºi publicã rezultate-

le monitorizãrii.
De pildã, noi, cetãþenii români,

conform monitorizãrii Google, în
data de 29 martie (Raportul cel mai
recent), am înregistrat o diminuare de
81% a deplasãrilor cãtre locuri ca re-
staurante, cafenele, shopping centers,
parcuri tematice, muzee, librãrii ºi ci-
nematografe.

Adicã…, ce?!..., Google zice cã
19% dintre noi sunt atât de buimaci,
încât au ieºit din casã ºi s-au dus la
cârciumã?

ªi ce au fãcut? Au stat în stradã ºi
s-au holbat?

Iertat sã-mi fie scepticismul, dar
acest Raport nu cred sã ajute la comba-
terea pandemiei în vreun fel.

În primul rând, cã toate aceste desti-
naþii erau închise încã de pe data de 17
martie (Ordonanþa militarã nr. 1).

În al doilea rând, cã eram siliþi sã
stãm în casã toþi, aºa cum suntem ºi
acum (Ordonanþa Militarã nr. 3, din 24
martie).

Deci, dacã restaurantele ºi cafenele-
le sunt închise ºi noi suntem închiºi,
cine dracu’s-a mai dus la cârciumã sau

la film?!
Nimeni.
100%.
Nu e nevoie de niciun studiu, nicio

monitorizare, nicio agregare de date
confidenþiale.

Ce-mi trece prin cap este cã, aºa
cum se întâmplã pe la noi, la þarã vor fi
rãmas niºte cârciumi deschise pe furiº
ºi þãranii or fi venit tiptil, (împreunã cu
miliþienii) ºi s-or fi trotilat în curtea din
spate.

Cred cã Google a confundat habita-
tul natural al þãranilor noºtri fie cu un
muzeu de istorie despre iobãgie (sau
neoiobãgie, vorba lui Dobrogea-
nu-Gherea), fie cu un parc tematic, cu
tema “Cu closetul în curte”.

Dar, ca sã ne convingã de lipsa de li-
mite a fanteziei sale, Raportul Google
pe România mai spune: minus 60% la
deplasãrile spre parcurile naþionale,
plajele publice, porturi de agrement,
parcuri pentru câini, pieþe publice ºi
grãdini publice.

Plajele publice…în 29 martie, în
România?!

Porturi de agrement?
Parcuri pentru câini?
ªi încã ceva: de ce nu include Google

în monitorizarea sa deplasãrile popu-
laþiei la bisericã? Conform unui studiu
al Fundaþiei Friedrich Ebert România
de anul trecut, 95% dintre cetãþenii
noºtri cred în Dumnezeu, iar 21%
merg sãptãmânal la bisericã. Adicã
vreo patru milioane. Conteazã statistic
ce fac astea patru milioane?

De ce biserica nu apare ca destinaþie
a deplasãrilor populaþiei monitorizatã
de Google, dar apare cârciuma?!

Oare pot astfel de rapoarte sã îl ajute
pe Raed Arafat sã ia decizii în comba-
terea pandemiei?

Dacã da, atunci vã asigur cã o sã
dãm toþi ortul popii.

Sã zicem cã nu conteazã cã furni-
zeazã informaþii false, dar cum poate
un Raport a cãrui ultimã actualizare
este din 29 martie, sã întemeieze deci-
ziile de combatere a pandemiei în 9
aprilie?

În 29 martie erau 1760 de persoane
infectate; la 9 aprilie, 5202.

Haideþi sãne lãmurimceecuGoogle.
Google este acea chestie de pe inter-

net care îþi afiºeazã reclame pe ecranul
computerului ºi când i le închizi te
întreabã de ce le-ai închis.

(continuare în pagina 12)

Politica
fiscalã în
recesiune

Întrucât poziþia fiscalã s-a erodat
puternic pe intervalul 2016 -2019 când
politica prociclicã prevala în expan-
siune economicã, în urmãtorii 3 ani,
spaþiul de manevrã al guvernului
României în materie fiscalã (taxare ºi
cheltuieli) este limitat.

De aceea, ce ne poate învãþa aceastã
recesiune SARS-2-covid ar fi ca Gu-
vernul sã procedeze la o mãsurare ex
ante a oricãrei decizii
discreþionare ce deter-
minã o schimbare în
output (ÄY) pentru a
obþine eficienþa ºi pen-
tru a nu compromite
consolidarea politicii
fiscale la orizontul ani-
lor 2021 – 2024. Cu
alte cuvinte, trebuie mãsurat dacã la 1
leu cheltuit se obþine între 0 ºi 1 leu sau
peste aceastã valoare (varianta optimi-
stã), astfel încât intervenþia publicã sã
nu fie inutilã. Evaluarea permite ºi o
diminuare pe viitor a extracþiei de
rente încurajatã mereu de o alocare
arbitrarã ºi inegalã de resurse.

Dacã în acest an guvernul este ne-
voit sã susþinã simultan oferta ºi cere-
rea agregatã, cheltuielile pot duce la
un deficit de aproximativ 6%, într-o
variantã moderatã, în condiþiile scãde-
rii PIB sub zero, respectiv între -1 ºi
-2%.

Acesta ar fi un scenariu. Nu mã pro-
nunþ încã dacã va fi aºa. Dar, deficitul
bugetar cu siguranþã se va majora sub-
stanþial, întrucât de aceastã datã apare
o componentã ciclicã.

Luând în considerare cã în acest
moment am fi în recesiune severã
(scãdere anualã de cel puþin 0,75%
pondere în PIB) cu un deficit excesiv
datorat unei situaþii excepþionale, dar
cu posibilitatea de a recupera în 2021,
guvernul este constrâns sã se gân-
deascã la mãsurile de „temporizare”
ºi respectiv de apropiere de valoarea
de referinþã a deficitului de 3% ca
pondere în PIB, la orizontul urmãtori-
lor 3 ani.

Dacã nu o va face, cu siguranþã Co-
misa Europeanã va atrage atenþia asu-
pra acestui lucru începând cu 2021, iar
în cazul în care obþinem finanþare in-
ternaþionalã nu vom scãpa de ajustare
structuralã în sectorul public. Oricum
asta nu ar fi rãu.

(continuare în pagina 12)
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SPECIALIªTII:

Coronavirus va naºte litigii
pe piaþa imobiliarã

P
iaþa imobiliarã se va con-
frunta cu o serie de litigii,
în urma pandemiei de Co-
vid 19, avertizeazã consul-

tanþii din cadrul Delloite. Aceºtia au
precizat, ieri, într-o conferinþã onli-
ne, cã litigiile care vor apãrea în sec-
tor vor avea ca fond caracterul inte-
meiat sau nu referitor la amânarea
plãþii unor chirii, remediile adoptate
pentru rezolvarea unor situaþii, pre-
cum ºi despãgubirile pentru even-
tualele abuzuri care este posibil sã se
petreacã în real estate.

Amânarea de la plata chiriei nu
înseamnã scutire sau suspendare, mai
aratã specialiºtii citaþi, subliniind cã
lipsa cash-flow-ului la nivelul dezvol-
tatorului poate duce la colaps pe con-
tractele de credit, dar ºi pe tot lanþul
din sptele acestuia. În acest context, ar
fi nevoie de o discuþie la nivelul autori-
tãþilor care sã vizeze întreg lanþul de
producþie din real estate, considerã re-
prezentanþii Delloite.

Aceºtia subliniazã cã un eveniment
nu poate fi caracterizat ca forþã majorã
pentru toate cotractele, ci doar pentru
anumite contracte, astfel încât pande-
mia nu poate fi calificatã forþã majorã
pentru toatã lumea. De aceea, trebuie
analizatã de la caz la caz consecinþa
coronacrizei în fiecare dintre contracte
ºi chiar ºi pentru fiecare dintre
obligaþiile acestora.

Printre altele, consultanþii citaþi au
menþionat cã facilitãþile în domeniul
construcþiilor pot fi influenþate de su-
spendarea sau întreruperea activitãþii,
de schimbari efectuate în activitatea
desfãºuratã, de modificãri ce apar la
nivelul contractelor cu persoane fizi-
ce, schimbãri contractuale, reducerea
venitului etc.

În ceea ce priveºte impactul pe par-
tea de finanþãri bancare, ne vom con-
frunta cu solicitãri de amânãri la platã
în baza Ordonanþei de Urgenþã, încer-
cãri de amânãri la platã în afara ordo-
nanþei, dar care ar putea fi legate de
contextul Covid 19, restructurãri de
credite bancare ce nu sunt nici sub in-
cidenþa OUG, dar nici nu pot fi legate
suficient de Covid 19, solicitãri de
finanþare.

Colliers: ”Piaþa de real

estate ar putea fi afectatã

de posibila depreciere a

leului”

Într-un context volatil generat de
epidemia de Covid-19, piaþa localã de
real estate ar putea fi afectatã în acest
an de posibila depreciere a monedei
naþionale, sunt de pãrere specialiºtii de
la Colliers.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 10)

Pandemia va costa peste
5 trilioane de dolari e
conomia mondialã
l Pierderea este mai mare decât echivalentul producþiei
anuale a Japoniei

P
andemia de coronavirus a fã-
cut peste un milion ºi jumãtate
de victime, dintre care aproxi-
mativ 90.000 de persoane

ºi-au pierdut viaþa, ºi a zdruncinat puter-
nic economia mondialã care va pierde
peste 5 trilioane de dolari, la cât era esti-
matã creºterea economicã pe urmãtorii
doi ani, potrivit analiºtilor de la bãncile
de pe Wall Street, citaþi de Bloomberg.

„Este ca ºi cum am pierde Japo-
nia”, spun analiºtii care afirmã cã
pierderea va fi mai mare decât echiva-
lentul producþiei anuale a Japoniei.
Avertizmentul din partea bãncilor de
pe Wall Street vine în contextul în
care lumea va plonja în cea mai

adâncã recesiune pe timp de pace din
anii 1930 încoace, dupã ce virusul a
forþat guvernele sã cearã închiderea
activitãþii întreprinderilor, iar oame-
nii sã rãmânã în case.

Deºi economiºtii preconizeazã cã
declinul va avea o duratã scurtã de via-
þã, va fi nevoie de timp ca economiile
sã recupereze terenul pierdut. Chiar
dacã existã un nivel de stimulent mo-
netar ºi fiscal fãrã precedent, este puþin
probabil ca produsul intern brut sã re-
vinã la tendinþa sa anterioarã crizei
pânã cel puþin în 2022.

ADELINA TOADER
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