
12 pagini

n DIN CAUZA PANDEMIEI / Portofoliul de investiþii al
fondurilor Pilon II primeºte o loviturã de aproape 3
miliarde lei PAGINA 8

n Va fi acordul OPEC+ primul pas cãtre reconfigurarea
dramaticã a raporturilor geostrategice?

PAGINA 12

Urmãtoarea apariþie a

Ziarului BURSA va fi pe data de

22.04.2020.

Pânã atunci, urmãriþi ºtirile

pe www.bursa.ro

5 lei

5 948491 340012 80660

Vineri, 17 aprilie 2020, nr .74 (6608), anul

GRAM AUR = 246,3635 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5981 RON EURO = 4,8360 RON DOLAR = 4,4524 RON

PAªTELE ÎN VREMEA PANDEMIEI

Bucuria din interior
Vieþile noastre au intrat în ºomaj

tehnic în acest 2020 nãscut în zodia
ghinionului. ”Izolare” ºi ”distanþare”
sunt douã dintre cuvintele de
ordine în aceste zile tulburi.

Chiar dacã respectãm ace-
leaºi texte... de ordonanþe mili-
tare, fiecare se autoizoleazã
cum poate. ”Câte bordeie, at-
âtea obiceie”, unii se bucurã, al-
þii se bat, câþiva se ceartã, mulþi
se iubesc, numeroºi dau fali-
ment, mai puþini se îmbogãþesc, dar
este evident cã omul nu este fãcut pen-
tru viaþa în cuºcã. Între paranteze fie
spus, nicio fiinþã nu este ”programatã”

pentru captivitate.
Cum primãvara aproape cã am ra-

tat-o cei mai mulþi dintre noi, ar fi pã-
cat sã ratãm ºi aceastã mare sãr-
bãtoare creºtinã, de care se bu-
curã an de an ºi cei mai puþin
duºi la bisericã.

Vom sãrbãtori dupã cum
ne-a prins pandemia, în fami-
lie extinsã, restrãnsã sau, din
pãcate, singuri. Obiºnuiþi sã
privim spre exterior, de data

aceasta suntem obligaþi sã cãutãm în
interior: lumina, bucuria, liniºtea, ali-
narea.

(continuare în pagina 3)
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VERGIL CHIÞAC, PRIMUL POLITICIAN ROMÂN
CONFIRMAT CU COVID-19:

“Linºajul mediatic la care am fost
expus mi-a lãsat un gust amar”
l Senatorul liberal afirmã cã medicii i-au confirmat cã nu a contractat
virusul SARS-COV-2 la adunarea parlamentarã NATO de la Bruxelles
l Rusia vrea sã dividã UE practicând o “geopoliticã a neîncrederii”,
iar China vrea s-o “cumpere”

Reporter: Dom-
nule senator, din re-
centa experienþã de
viaþã, ce le transmite-
þi celor care susþin cã actuala epidemie
este o boalã banalã ºi cã mãsurile luate
de autoritãþile din întreaga lume sunt
excesive?

Vergil Chiþac: Îi rog sã îºi calce pe
orgoliile ºi convingerile personale ºi sã
se protejeze, pentru cã aceastã crizã
este mai gravã decât a crezut iniþial to-

atã planeta. Dacã nu
pentru ei, sã o facã
mãcar pentru buni-
cii, pãrinþii ºi copiii

lor, care nu au nicio vinã în situaþia de
faþã. Am crezut cã mie nu mi se poate
întâmpla, mai ales cã nu am prezentat
simptomele specifice.

A consemnat
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Senatorul liberal Vergil Chiþac este primul politi-

cian român care a fost confirmat cu Covid-19.

Informaþia a apãrut imediat dupã confirmarea

lui Chiþac, în ºedinþa Biroului Politic Naþional al

PNL din 9 martie, drept candidat al liberalilor

pentru funcþia de primar al municipiului Con-

stanþa, la alegerile locale care vor avea loc în

acest an. Imediat, pre-

mierul Ludovic Orban ºi

ceilalþi membri ai Guver-

nului au intrat 14 zile în

izolare, perioadã în care

au fost testaþi, iar rezul-

tatele au fost negative.

Modul în care senatorul li-

beral a contractat virusul

este ºi acum neclar, la pe-

ste o lunã de când Vergil Chiþac a fost confirmat cu

Covid-19, perioadã în care politicianul a fost in-

ternat în spital, a ajuns chiar la Terapie Intensivã,

iar de mai bine de douã sãptãmâni se aflã la domi-

ciliu, unde este sub tratament pânã la revigora-

rea totalã. Despre aceste aspecte, dar ºi despre

ce se întâmplã în þarã ºi în lume în timpul acestei

pandemii, despre ame-

ninþãrile reale ºi despre

cum va arãta mapamon-

dul post-crizã, ne-a vor-

bit, într-un interviu, se-

natorul liberal, amira-

lul Vergil Chiþac, fost

rector al Academiei Na-

vale Mircea cel Bãtrân

din Constanþa.

DANIEL DÃIANU:

„Dacã UE nu va dovedi
solidaritate în momente dificile,
îºi va pierde din relevanþã”

Reporter: Ce impact va avea pan-
demia de coronavirus asupra econo-
miilor?

Daniel Dãianu: Ca peste tot în
Europa impactul este extrem de se-
ver. Am dubii cã va fi o evoluþie a ac-
tivitãþii economice agregate (a
PIB-ului) în formã de „’V” pro-
priu-zis, cu simetrie a pantelor.
Întrucât existã domenii ce nu îºi vor
reveni din aceastã crizã mai mult
timp. Turismul va suferi enorm pânã
ce se va gãsi un vaccin eficace. Nici
restaurantele, locurile de distracþie,
nu vor mai cunoaºte puzderia de
clienþi tot din acelaºi motiv. Vor fi lo-
vite transporturile de persoane, ser-

vicii care înseamnã densitate mare
de persoane. Sunt afectate lanþuri de
producþie interne ºi externe, ce nu-
mai parþial se vor reface. Lanþuri de
producþie crosfrontaliere erau ori-
cum în „deglobalizare” – din con-
siderente geopolitice ºi legate de ro-
busteþea/rezilienþa sistemelor. Criza
coronavisus a ºubrezit mai mult prin-
cipiul de management „just in time”,
care se aplicã specializãrii ºi minimi-
zãrii costurilor din perspectiva glo-
balã. De ce spun aceasta, fiindcã,
„just in time” implicã o funcþionare
smooth a pieþelor, fãrã conflicte ºi
stopãri bruºte, fãrã „lebede negre”’.

Relansarea va revela modificãri în

fizionomia ºi fiziologia economiilor,
cu diferenþe în funcþie de structuri con-
crete.

Existã implicaþii sociale majore,
induse de numãrul celor care pierd
locuri de muncã, sau care sunt în
ºomaj parþial. Problematica socialã
va fi mai acutã unde disparitãþi socia-
le (de venituri) sunt adânci; nici cele
mai avansate economic þãri nu sunt
ferite.

Vreau însã sã mã înºel ºi relansarea
economicã sã fie cât mai rapidã.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 9)

P
andemia de coronavirus

atrage dupã ea o crizã

neaºteptatã, care este

estimatã cã va fi mai se-

verã decât criza financiarã din

2008. Academicialul Daniel Dãia-

nu, preºedintele Consiliului Fiscal,

ne-a acordat un interviu în care

ne-a vorbit, în nume personal, de-

spre impactul pandemiei de coro-

navirus asupra economiilor, despre

cum poate fi combãtutã aceastã

crizã prin mijloace economice tra-

diþionale, dar ne-a prezentat ºi o

posibilã schiþã de program econo-

mic în condiþiile de acum.

Cuminecãtura pascalã luatã cu
douã mãnuºi: filozofia ºi ºtiinþa

În mesajul sãu „Urbi et Orbi”, Papa
Francisc a fãcut un joc de cuvinte nein-
spirat, referindu-se la mesajul pascal al
bisericii („Astãzi rãsunã în lu-
mea întreagã vestea Bisericii:
”Isus Cristos a înviat!” – ”Ade-
vãrat a înviat!”) spunând cã „e
un alt fel de ”contagiere”, care
se transmite de la inimã la ini-
mã – pentru cã fiecare inimã
umanã aºteaptã aceastã Bunã
Vestire. Este contagierea
speranþei.

Papa a fost greºit consiliat de cei
care îi fac discursul, cãci nu poþi avea
un discurs despre bine folosind terme-
ni prin care descrii rãul. Orice am face,
contagierea (contaminarea) este în to-
ate dicþionarele o „molipsire de boalã
infecþioasã”.

La rândul nostru, suntem în mijlocul

unei „joc de situaþie” neinspirat, în care
frica de moarte blocheazã, paradoxal,
contactul cu o ceremonie a învierii.

Orice am face, nu ne putem jus-
tifica neparticiparea directã la
înviere prin fricã, ci doar prin ra-
þiune, dar o raþiune care sã asimi-
leze valorile religiei.

Dar iatã cã ºi Kant a vrut sã
situeze „Religia în limitele ra-
þiunii”, dar a fãcut-o con-
centrându-se pe o bunã parte a

cãrþii asupra existenþei rãului.
Totodatã, el spunea cã un bun cre-

dincios trebuie sã se comporte în exer-
ciþiul propriei morale ca ºi cum Dum-
nezeu nu ar exista, în sensul cã îºi pã-
streazã acþiunile sale în orizontul mo-
ralei astfel încât sã nu mai fi nevoie de
o salvare ºi de iertarea pãcatelor.
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