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Mãºti ”de cumpãrat” ºi
temperaturã oscilantã

Ieºirea din starea de urgenþã ºi intra-
rea în cea de alertã a reprezentat, teore-
tic, un pas înainte pentru omul obiºnuit
cu un minim de libertate. Se dove-
deºte, destul de repede, cã la nivel de
chestiuni obligatorii am scãpat de Dra-
cul (declaraþia pe propria rãspundere)
ºi am dat de tatãl acestuia (masca de
protecþie). În douã luni, în cele câteva
escapade întreprinse, a se citi deplasãri
la magazinele din cartier, am prezentat
declaraþia o singuã datã. Precum câi-
nele obiºnuit cu raza cercului descrisã
de lanþul cu care e legat de stâlp, la pri-
ma ieºire la aer în timpul stãrii de alertã
consfinþitã legal, am mers la un... ma-
gazin din cartier. Am picat examenul
de la primul pas. ”Nu puteþi intra cu aia
(aveam gura ºi nasul acoperite cu o bã-
smãluþã/bandanã), trebuie din alea de

cumpãrat”, mi-a transmis domnul de
la paza magazinului, care între timp
încerca sã-mi înfigã termometrul ”pi-
stol” în mijlocul frunþii. ”Dacã nu pot
intra, de ce îmi mai luaþi temperatu-
ra?”, ”36 cu 4”, a venit rãspunsul. Cum
am mai trãit în þara noastrã ºi anticipez
cam cum sunt aplicate legile, am scos
din borsetã o ”mascã de cumpãrat”,
am aplicat-o pe faþã, în prealabil
mi-am dezinfectat mâinile, am intrat,
am luat o pâine ºi am plecat. Desigur,
am ºi plãtit, nimic nu e gratis, mãºtile
sunt chiar scumpe. La 50 de metri di-
stanþã de magazinul din care am ieºit
este - aþi ghicit - alt magazin. Am dat sã
intru.

DAN NICOLAIE
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OMUL S(F)MINTEªTE LOCUL

BANCA ASIATICÃ DE DEZVOLTARE ESTIMEAZÃ:

Pandemia de Covid-19,
posibil sã taie 8,8
trilioane de dolari din
economia mondialã
l Cifra reprezintã 9,7% din PIB-ul globallVeniturile
pierdute din cauza ºomajului - pânã la 1,8 trilioane de dolari

Blocajul activitãþilor generat la ni-
vel mondial de pandemia de Covid-19
ar putea genera pierderi cuprinse între
5,8 ºi 8,8 trilioane de dolari economiei
globale, adicã între 6,4% ºi 9,7% din
PIB-ul lumii, conform previziunilor
lansate recent de Banca Asiaticã de
Dezvoltare (ADB).

Raportul ADB pe 2020 menþioneazã
cã prognoza a luat în calcul o perioadã
lungã de izolare, cuprinsã între momen-
tul în care focarul de Covid-19 s-a inten-
sificat în fiecare þarã pânã când activita-
tea economicã începe sã se normalizeze
– un scenariu de maximum ºase luni.

”Estimarea ADB este cã pandemia de
Covid-19 va genera pierderi de 5,8 – 8,8
trilioane economiei mondiale, în absen-
þa unui rãspuns adecvat din partea celor
responsabili”,a atras atenþia economi-
stul-ºef al ADB, Yasuyuki Sawada.

Cifra privind posibilele pierderi a
fost revizuitã în creºtere de peste douã
ori faþã de intervalul de 2 - 4,1 trilioane
de dolari, estimat de ADB în raportul
sãu de la începutul lunii aprilie.

ADB subliniazã cã guvernele ºi
bãncile centrale din întreaga lume au
aplicat rapid mãsuri de stimulare fisca-
lã ºi monetarã pentru susþinerea econo-
miilor lor, iar aceste mãsuri ar putea în
cele din urmã sã atenueze impactul eco-
nomic al Covid-19 cu 30-40%. Astfel,
spune ADB, creºterea cheltuielilor þãri-
lor pentru sectorul sãnãtãþii, alãturi de
sprijinul direct pentru acoperirea pierde-
rilor de venituri ºi profituri ale persoane-
lor fizice ºi juridice, pot face ca impactul
asupra PIB-ului global sã fie cuprins
între 4,1 ºi 5,4 trilioane de dolari.

O altã consecinþã a pandemiei adusã
în atenþie de ADB este ºomajul ridicat.
SUA, spre exemplu, au suferit deja un
numãr mare de pierderi de locuri de
muncã, 36,5 milioane de cetãþeni ame-
ricani depunând cereri de ºomaj în ul-
timele ºase sãptãmâni. Rata ºomajului
a atins, în Statele Unite, recordul de
14,7% în aprilie.

ALINA VASIESCU
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PARIULpentruSARS-CoV-2

P
rotestatarii de la Pia-
þa Victoriei cer do-
vezi ºtiinþifice cã
SARS-CoV-2existã.
În cele trei zile de
vid dintre starea de
urgenþã ºi
starea de
alertã, s-au
strâns între

100 ºi 200 de protestatari, pe
care i-a unit bucuria sã se
îmbrãþiºeze ºi sã se pupe,
înfruntând frica de infectare,
expunându-se pe ei ºi (unii) chiar ºi pe
copiii lor.

La Vama Nãdlac a fost îmbulzealã.
Noaptea, în Parcul Herãstrãu, s-au

adunat fãrã nici o restricþie sute de ti-
neri, mãnuºile ºi mãºtile au devenit
simboluri ale ruºinii, iar îngrãmãdirea,
o formã de opoziþie politicã la Guvern.

Toate astea au fost anticipate de
Viorel Cataramã, care probabil cã a
fentat carantina de la Þãndãrei ºi s-a
îmbrãþiºat cu focarul de infecþie, ca sã
arate cã SARS-CoV-2 nu existã.

Dar Viorel Cataramã este epigonul
lui Nicola Zingaretti, liderul Partidului
Democrat din Italia (aflat în alianþa gu-
vernamentalã), care a postat pe Twit-
ter, la 27 februarie, o fotografie în care
ciocneºte pahare cu apropiaþii sãi, cu

urmãtorul comentariu: “Sã nu
ne pierdem obiceiurile, nu pu-
tem opri Milano ºi Italia”; dar,
pe 7 martie a anunþat cã s-a
infectat; Boris Jhonson a pãþit
aceeaºi ruºine.

Pe 24 martie, în articolul
“Covid 19 schimbã lumea”,

am sintetizat problema contradicþiei
dintre democraþie ºi combaterea pan-
demiei, la subtitlul “Supravieþuirea, în
conflict cu democraþia”: “…formida-
bila 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".
La data respectivã n-am luat în cal-

cul faptul cã protestele împotriva auto-
ritãþii ar putea sã nu vinã din dorul de
democraþie, ci din simpla ºi necugetata
frustrare, din cauza întreruperii
“socializãrii”.

O dovedeºte faptul cã revendicãrile
protestatarilor de acum au fost diverse
ºi dezlânate.

Dintre toate, se distinge aceea care
cere dovezi ºtiinþifice pentru existenþa
coronavirusului.

Se distinge pentru cã zecile sau poa-
te sutele de protestatari din Piaþa Vic-
toriei certamente nu sunt studenþi la
medicinã. Nu cred cã manifestanþii ar
fi fost dispuºi sã facã la Piaþa Victoriei
un amfiteatru studenþesc ºi sã studieze
câþiva ani pentru ca, dacã dovezile
ºtiinþifice existã, sã le poatã înþelege ºi
sã-ºi punã mãºtile.

Nu ºtiu câþi dintre noi au fost în Au-
stralia, dar nu cred cã este vreunul cã-
ruia îi trebuie, ca bravului soldat
Švejk, sã-i vinã o scrisoare din Austra-
lia, ca sã exclame “Iatã cã Antipozii

chiar existã!”.
Vreau sã spun cã dispunem de foar-

te puþine cunoºtinþe pe care sã le fi ve-
rificat personal, ci ne bizuim pe alþii
care o vor fi fãcut ºi nu ne îndoim de
existenþa Australiei, deºi cei mai mulþi
dintre noi n-au vãzut nici mãcar o foto-
grafie din Melbourne.

Pentru aceia dintre noi aflaþi în incer-
titudine, pentru aceia care cer dovezi
ºtiinþifice pentru existenþa
SARS-CoV-2, dar nu le-ar putea înþele-
ge, chiar dacã ar avea acces în laborato-
are, vã propun urmãtorul raþionament:

PARIUL pentru SARS-CoV-2
1. Dacã crezi cã SARS-CoV-2 exi-

stã ºi SARS-CoV-2 chiar existã, atunci
vei respecta regulile de prevenire a
contagierii ºi vei fi rãsplãtit cu o pro-
babilitate mai ridicatã sã rãmâi sãnãtos
ºi în viaþã.

2. Dacã nu crezi cã SARS-CoV-2
existã ºi SARS-CoV-2 totuºi existã,
atunci nu vei respecta regulile ºi este
mai probabil sã te infectezi ºi chiar sã
mori.

(continuare în pagina 8)

EXCELENÞA SA, DOMNUL MORTEZA ABOUTALEBI, AMBASADORUL
REPUBLICII ISLAMICE IRAN ÎN ROMÂNIA

„Iran vrea sã continue discuþiile pentru
implementarea acordului nuclear”
l „JCPOA a devenit un acord pentru care numai una dintre pãrþi s-a angajat”l „Nicio þarã
nu poate impune restricþii împotriva apãrãrii legitime, inclusiv a programului nostru de
rachete pentru apãrare”l „Considerãm retragerea SUA din Consiliul de Securitate al ONU
ca fiind un act contrar regulilor internaþionale ºi o încãlcare a pãcii ºi securitãþii
internaþionale”

Reporter: Excelenþa voastrã, se
împlinesc doi ani de când preºedintele
Statelor Unite ale Americii a decis sã
pãrãseascã JCPOA. Cum vedeþi aceas-
tã decizie astãzi?

Morteza Aboutalebi: JCPOA este
un acord multilateral aprobat prin Re-
zoluþia Consiliului de Securitate ºi vo-
tat de toþi membrii Consiliului. Adera-
rea Iranului la JCPOAa fost confirma-
tã de mai mult de 11 ori de Agenþia
Internaþionalã pentru Energie Atomicã
(AIEA), care este singura autoritate

internaþionalã recunoscutã, inclusiv ca
referinþã finalã în cadrul JCPOA, un
fapt pe care toate statele membre, in-
clusiv Statele Unite, au luat-o la
cunoºtinþã în mod repetat. Prin urma-
re, considerãm retragerea Statelor
Unite din Consiliul de Securitate al
ONU ca un act contrar regulilor inter-
naþionale ºi o încãlcare a pãcii ºi secu-
ritãþii internaþionale. Retragerea din
acordurile internaþionale, argu-
mentând cã angajamentul guvernului
anterior nu a fost aprobat de guvernul

actual, ar putea duce la o practicã in-
ternaþionalã foarte periculoasã.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 8)

Luna mai marcheazã doi ani de când preºedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a decis
retragerea unilateralã din Planului Comun ºi Cuprinzãtor de Acþiune (JCPOA), cunoscut sub numele de
acordul nuclear Iranian ºi semnat de Iran, Marea Britanie, Franþa, Germania, SUA, Rusia ºi China. De
atunci, Administraþia Trump a reinstituit toate sancþiunile eliminate prin acordul nuclear din 2015,
care vizau atât Iranul, cât ºi celelalte state care desfãºoarã relaþii comerciale cu aceastã þarã.

Excelenþa sa, domnul Morteza Aboutalebi, Ambasadorul Republicii Islamice Iran în România ne-a
acordat un interviu în care ne-a vorbit despre acordul JCPOA la doi ani de la ieºirea SUA.

Cum pot controla bãncile centrale un
sistem economic pe care nu îl înþeleg?

“Economia moare. Federal Reserve
este incompetentã. Urmãtorul bailout
va fi de ordinul trilioanelor pen-
tru pensii. Speranþa dispare”, a
telegrafiat Robert Kiyosaki, an-
treprenor ºi autor al cãrþii “Tatã
bogat, tatã sãrac”, pe contul sãu
de Twitter.

“Rugaþi-vã pentru tot ce este
mai bun, pregãtiþi-vã pentru tot
ce este mai rãu”, a mai scris Ki-
yosaki, care a recomandat investiþiile
în aur, argint ºi Bitcoin.

A doua zi, CBS a transmis un inter-
viu cu Jerome Powell în cadrul emisiu-
nii “60 Minutes”. Preºedintele Federal
Reserve a declarat cã o redresare com-
pletã a economiei nu se poate realiza
fãrã revenirea încrederii cetãþenilor,
iar aceasta ar putea însemna cã “trebu-
ie sã aºteptãm sosirea unui vaccin”.

Întrebat despre dimensiunea con-
tracþiei economice din T2 2020, Powell
a rãspuns cã va fi “substanþialã”, dar a
subliniat cã este rezultatul exclusiv al
mãsurilor luate pentru protecþia împo-
triva coronavirusului, în condiþiile în
care “economia a fost anterior într-o
stare bunã, la fel cum a fost ºi sistemul
financiar”. Aºa sã fie oare? Atunci de
ce a fost nevoie de lansarea unor opera-

þiuni repo masive, încã din septembrie
2019, pentru asigurarea lichiditãþii în

sistemul bancar, operaþiuni a cã-
ror maturitate a fost extinsã
pânã la câteva luni înainte de re-
pornirea tiparniþei?

Dacã preºedintele Federal
Reserve a descris contracþia
PIB-ului american drept “sub-
stanþialã”, o divizie a bãncii
centrale americane, Federal

Reserve Bank of Atlanta, a mers mai
departe ºi a oferit estimãri numerice,
pe baza datelor macroeconomice pu-
blicate cu o frecvenþã mai mare decât
cea trimestrialã.

Ultima prognozã pentru acest trimestru
aratã un declin anualizat de 42,8%, re-
spectiv o scãdere trimestrialã de circa
10,7%. Prognoza anterioarã, o scãdere
anualizatã de 34,9%, a fost actualizatã
dupã publicarea cheltuielilor de consum
ale gospodãriilor, care au înregistrat o
scãdere anualizatã de 62,8%, ºi investiþii-
leprivatebrute,careauscãzutcu69,4%.

În luna aprilie 2020, industria State-
lor Unite a înregistrat cea mai mare
contracþie lunarã din ultimii 101 ani,
conform datelor publicate de Federal
Reserve. Nu, nu este o greºealã de ti-
par (vezi graficul).
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CÃLIN
RECHEA

Toate cele trei coronavirusuri care provoacã sindrom respirator acut sever par sã provinã de la lilieci ºi au ajuns la om prin diverºi intermediari: câinele enot ºi zibetele
vândute în pieþele alimentare din Asia, în cazul SARS; dromaderul, în cazul MERS; pangolinul este suspectul, la SARS-CoV-2, dar nu s-a gãsit încã pacientul zero pentru a fi

siguri de acest lucru. Ilustraþia prezintã descrierea comportamentalã a pangolinilor indieni (Manis crassicaudata) în captivitate.
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