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Fotbalºiturism,post-coronavirus
Federaþia Românã de Fotbal ºi-a ma-

nifestat disponibilitatea de a ”profita”
de eventuala retragere a douã oraºe
gazdã ale Euro 2020 (care se va de-
sfãºura în 2021), iar Bucureºtiul sã gãz-
duiascã mai multe partide. Miºcarea,
oarecum riscantã, având în vedere ac-
tualul context, este una de care poate
profita ºi turismul, aflat în acest mo-
ment la pãmânt. Rãmâne de vãzut, însã,
dacã dupã aceastã pandemie, iubitorii
fotbalului vor mai fi dispuºi sã cãlãtore-
ascã de-a lungul Europei. Toate socote-
lile care se fac acum au în componenþã
foarte multe necunoscute.

Preºedintele FRF, Rãzvan Burlea-
nu, a declarat cã dacã vor exista þãri
care renunþã la organizarea de meciuri,

atunci o parte din aceste partide ar pu-
tea fi gãzduite de þara noastrã: “Inten-
þionãm sã aducem cât mai multe com-
petiþii internaþionale în România ºi în
acelaºi timp sã aducem o valoare adã-
ugatã economiei României. În 2021,
vom organiza CE under 19, intenþio-
nãm sã ne depunem dosarul de candi-
daturã în aceastã varã pentru a organi-
za Campionatul European under 21 în
2023. Ne-am bucura ca în acest de-
mers sã ni se alãture ºi Republica Mol-
dova, dacã vor avea capacitatea sã-ºi
construiascã în urmãtoarea perioadã
de timp un al doilea stadion".

D.N.
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SPECIALIªTII, DESPRE LUMEA DE DUPÃ
PANDEMIA DE COVID-19

Eºecul total al sistemului va
da naºtere unei noi economii
l Prãbuºirea lanþurilor de aprovizionare, a cererii ºi
mobilitãþii globale va genera noi modele economice, bazate
pe tehnologielOxfam: Peste jumãtate din populaþia lumii,
ameninþatã de sãrãciel Sistemul financiar global - în colaps,
în situaþia în care carantina va dura mai mult de trei luni

Criza prin care trecem din cauza
pandemiei de coronavirus are efecte
pe care nimeni nu le-ar fi putut prezi-
ce cu ceva vreme în urmã: lanþurile de
aprovizionare globale au perturbãri
majore, cererea, consumul, investiþii-
le ºi exporturile au scãzut masiv în
doar câteva sãptãmâni, iar mobilita-
tea este grav afectatã din cauza re-
stricþiilor.

O analizã realizatã de Asia Times
Financial aduce în atenþie faptul cã ni-
meni nu mai pariazã, acum, pe o redre-
sare economicã în formã de L (cu o
încetinire peristentã), ca sã nu mai vor-

bim de una de tip V (rapidã). Orice
proiecþie a evoluþiei Produsului Intern
Brut global (PIB) în 2020 ajunge în te-
ritoriu negativ, conform sursei.

În economiile industrializate, unde
aproximativ 70% din forþa de muncã
se aflã în sectorul serviciilor, nenumã-
rate companii vor eºua, iar colapsul fi-
nanciar va eclipsa Marea Depresiune.
Într-un astfel de context, numai în
SUA rata ºomajului este aºteptatã sã
ajungã în curând la 32%.

ALINA VASIESCU
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Mai pot fi desfiinþate
bãncile centrale înainte

sã distrugã lumea?

P
rin decizia sa “Federal
Reserve s-a exprimat clar
cã nu va tolera in-
vestiþiile pruden-
te ºi responsabi-
le”, a scris Scott
Minerd, co-fon-

dator ºi director de investiþii la
Guggenheim Partners, dupã
ce Federal Reserve a publicat
o nouã listã de programe pen-
tru “salvarea” celei mai mari economii
din lume.

Printre acestea se aflã ºi programe
de bailout pentru piaþa obligaþiunilor
municipale ºi a pieþei obligaþiunilor

corporate cu rating speculativ.
“Fed-ul a fãcut acum tot ceea ce

ne-am gândit cã ar trebui sã
facã”, a declarat Michael Gapen,
economist-ºef pentru SUA la
Barclays Capital în New York,
pentru Bloomberg.

În ceea ce priveºte decizia de
cumpãrare a obligaþiunilor muni-
cipale, Gapen a subliniat cã
“pune Fed-ul într-o poziþie politi-

cã delicatã”, deoarece “deschide calea
criticilor referitoare la alegerea celor
care sunt salvaþi ºi a celor care nu sunt”.

“Federal Reserve a preluat con-
trolul întregii pieþe a obligaþiunilor

din SUA”, a scris Bloomberg dupã
ultima decizie a bãncii centrale
americane.

Într-un articol cu titlul “Acesta este
sfârºitul capitalismului vestic aºa cum
l-am ºtiut”, tot de la Bloomberg, Gar-
field Reynolds întreabã “cum se poate
reveni la situaþia dinainte, în condiþiile
în care guvernele încep sã decidã care
firme vor trãi ºi care vor muri”.

O altã piedicã majorã, de fapt insur-
montabilã, este “creºterea datoriilor
pânã la un nivel care va limita sever
spaþiul de manevrã în ceea ce priveºte
investiþiile din infrastructurã sau
reducerea taxelor”.

Datoriile din Statele Unite, dar ºi
cele de la nivel global, se aflã, deja,
dincolo de pragul sustenabilitãþii,
dupã cum o aratã ineficienþa progra-
melor de relaxare monetarã din ulti-
ma decadã, inclusiv pornirea tiparni-
þelor.

Iar dacã tot suntem la tiparniþe, de
ce nu este dus experimentul monetar
pânã la capãt, adicã Federal Reserve,
care oricum joacã rolul de bancã cen-
tralã a lumii, sã tipãreascã pentru fie-
care persoanã de pe planetã mãcar un
miliard de dolari, deºi un trilion sunã
mult mai bine?

(continuare în pagina 12)

Iranul în faþa pandemiei
COVID-19

Reporter: Care este situaþia actualã
din Iran?

Flavius Caba-Maria: Criza actualã
generatã de noul coronavirus
(COVID-19) a apãrut într-un moment po-
litic foarte dificil pentru guvernul iranian,
suprapunându-se presiunii economico-fi-
nanciare interne din cauza sancþiunilor
economice impuse de SUAºi a unui spri-
jin minim din partea comunitãþii interna-
þionale. La 3 februarie 2020, autoritãþile
iraniene au anunþat primul caz suspect de
coronavirus (o persoanã în vârstã de 29 de
ani angajatã pe aeroportul Isfahan ºi care a
intrat în contact direct cu turiºti chinezi),
iar pe 19 februarie 2020, au confirmat pri-
mele douã decese într-un spital din oraºul

Qom (doi vârstnici, care sufereau de alte
complicaþii medicale), din cauza
COVID-19.

Iranul a fost primul stat din Orientul
Mijlociu care a confirmat prezenþa vi-
rusului, pe fondul unor relaþii comer-
ciale intense între Beijing ºi Teheran.
De atunci, Iranul a devenit cel mai
afectat stat de coronavirusuri din
Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord,
iar pe 5 aprilie 2020 se afla pe locul
ºapte în lume, înregistrând peste 58 de
mii de persoane infectate, 3603 de
morþi ºi 19.736 de cazuri vindecate.

ADELINA TOADER
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Iranul dispune de anumite capacitãþi mai bune decât alte state, dar din cauza sancþiunilor economice

duce lipsã de materiale de protecþie de nevoie imediatã (mãºti, costume, ventilatoare) ºi medicamen-

te (inclusiv medicamente antivirale de bazã), ceea ce limiteazã susþinerea efortului guvernamental

de combatere a pandemiei.

Flavius Caba-Maria, Preºedintele think-tank-ului Middle East Political and Economic Institute

(MEPEI) ºi co-fondatorul Grupului de Reflecþie ºi Promovare a Relaþiei România-Iran, ne-a acordat un

interviu în cadrul cãruia ne-a descris situaþia în care se aflã Iranul ºi obstacolele cu care se confruntã în

lupta împotrvia pandemiei de coronavirus.

ÎN CIUDA INCERTITUDINILOR ADUSE DE
CORONACRIZÃ

Electromobilitatea -
oportunitate de îmbunãtãþire
a costurilor operaþionale

Electromobilitatea rãmâne o opor-
tunitate importantã pentru îmbunãtãþi-
rea costurilor operaþionale, în pofida
incertitudinilor aduse de Coronavirus,
este de pãrere Nemeº Szabolcs, Mana-
ging Partner în cadrul Roland Berger
Bucureºti.

Acesta evidenþiazã cã, în urmã cu
cinci ani, autovehiculele electrice erau
apariþii unice în trafic, iar oferta dispo-
nibilã era reprezentatã de o serie limi-
tatã de modele. Însã cererea pentru
acest tip de vehicule a crescut con-
stant, în ultimii ani, iar 2019 a marcat

cea mai importantã accelerare, con-
form Indexului de mobilitate electricã
realizat de compania de consultanþã.

Cercetarea aratã cã unul din 50 de
autoturisme noi este electric. Ponde-
rea vehiculelor pur electrice (EV) ºi a
celor electrice hibride plug-în
(PHEV) din totalul înmatriculãrilor
de autoturisme noi a crescut, în al doi-
lea semestru al anului 2019, la aproxi-
mativ 2,2%.

E.O.
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Acest graffiti îi atribuie lui Marx afirmaþia “Cuvântul socialism a fost folosit de sistemele totalitare ca sã înºele...”, (restul este acoperit de o intervenþie graficã suprapusã).


