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THE MEDIA EXPRESS:

“Creºterea
surprinzãtoare a
Bursei iraniene,
o escrocherie a
guvernului de
la Teheran”
l Piaþa acþiunilor din Teheran a
urcat cu 100% începând cu luna
martie, respectiv cu 225% în
ultimul an l Unii specialiºti spun
cã aceastã creºtere este falsã, iar
bula se va sparge în curând l
Hamid Enayat, analist: “Guvernul
iranian a vândut acþiuni ale
companiilor ºi instituþiilor falite la
preþuri exorbitante, recurgând la
publicitate înºelãtoare ºi fraudã cu
valori mobiliare”

Bursa de Valori din Teheran (TSE) a
crescut semnificativ în ultimul an, mai
precis cu 225%, evoluþie care este sur-
prinzãtoare pentru mulþi specialiºti,
dar pe care Guvernul iranian o atribuie
faptului cã publicul are încredere în
politicile economice ale regimului.

Preºedintele iranian Hassan Rouha-
ni ºi-a exprimat recent optimismul cu
privire la creºterea surprinzãtoare a
pieþei acþiunilor din þarã, declarând în
acelaºi timp cã strãinii care susþin cã
poporul nu are încredere în regimul
sãu mint. “Situaþia noastrã economicã,
situaþia de pe piaþa bursierã aratã cã
aceºtia mint”, a subliniat liderul de la
Teheran.

ªi purtãtorul de cuvânt al Guvernului
iranian, Ali Rabiei, ºi-a exprimat bucu-
ria cã banii vin la bursã în defavoarea
imobiliarelor, a monedelor sau pieþelor
valutare, ceea ce susþine economia.

Dar, Hamid Enayat, analist iranian
care locuieºte în Europa ºi militeazã
pentru drepturile omului, fiind un opo-
zant al regimului din þara sa, scrie în
The Media Express, cã adevãrul de-
spre evoluþia Bursei din Teheran a ieºit
la suprafaþã chiar datoritã experþilor
financiari ai regimului, iar ceea ce se
vrea a fi o schemã de susþinere a eco-
nomiei þãrii este doar o escrocherie ad-
ministratã de guvern pentru “a fura ac-
tivele populaþiei, cu scopul acoperirii
deficitului bugetar generat de scãderea
preþurilor þiþeiului, respectiv a vânzãri-
lor de petrol”. (V.R.)

(continuare în pagina 12)
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În faþa unui al doilea val
al pandemiei

G
uvernele lumii au rã-
spuns, cu mici ex-
cepþii, pandemiei cu
o carantinã totalã.
Specialiºtii în medi-
cinã susþin cã, astfel,
au fost salvate vieþi,
finanþiºtii afirmã cã
mãsura a afectat

grav economia globalã. Cum primul
val al epidemiei noului coronavirus a
trecut ºi al doilea se prefigureazã la
orizont, au reapãrut, firesc, discuþiile
legate de închiderea graniþelor ºi a oa-
menilor în propriile case. Cetãþenii
”strâmbã din nas” la o astfel de per-
spectivã, oamenii de afaceri afirmã cã
acest lucru îi va ruina, politicienii nu
mai sunt atât de entuziasmaþi de acea-
stã mãsurã.

Primul din cea din urmã categorie
care afirmã acest lucru public este
preºedintele SUA, Donald Trump,
care a declarat cã, dacã un al doilea val
al epidemiei noului coronavirus va
afecta din nou Statele Unite ale Ameri-
cii, atunci nu va mai încerca sã închidã
din nou þara: “Vom stinge focarele, nu
vom închide þara, vom stinge focul.
Fie cã este vorba de tãciuni, fie cã sunt
flãcãri, le vom stinge”.

Aceastã declaraþie survine în con-
diþiile în care toate cele 50 de state
americane au relaxat deja într-o oa-
recare mãsurã restricþiile. Statele
conduse de republicani au încercat
într-o mai mare mãsurã sã redeschidã
economia mai rapid, în timp ce state-
le conduse de democraþi au o aborda-
re mai prudentã. Oficialii din dome-
niul sãnãtãþii publice au avertizat cã
o relaxare prea rapidã a mãsurilor re-
strictive ar putea duce la un al doilea
val de infectãri în toamnã ºi la iarnã.
Aceºtia sunt îngrijoraþi cã nu va exi-
sta voinþã politicã sau publicã de a
reintroduce mãsurile restrictive dacã
situaþia o va impune. În pofida decla-
raþiilor preºedintelui Trump, mãsuri-
le restrictive aplicate activitãþilor
economice, care au afectat cea mai

mare parte a þãrii, au fost puse în apli-
care de autoritãþile locale ºi de stat,
care ar fi responsabile de aplicarea
unor noi ordine în cazul unui al doi-
lea val al epidemiei COVID-19. To-
todatã, Donald Trump a refuzat sã
poarte masca de protecþie în public în
timpul vizitei la fabrica de automobi-
le din Michigan, în pofida apelului
procurorului general, care i-a solici-
tat preºedintelui sã poarte mascã în
conformitate cu ordinele de sãnãtate
publicã.

Dragoº Anastasiu: “Toatã
lumea a înþeles cã un
lockdown total nu poate sã
fie soluþia cea mai bunã”

Discuþia pe aceastã temã a debutat
ºi în þara noastrã. Nu la nivelul autori-
tãþilor, prinse în continuare între stãri,
alertã, urgenþã…Preºedintele Camerei
de Comerþ ºi Industrie Româno-Ger-
manã (AHK), Dragoº Anastasiu, a de-
clarant cã þara noastrã nu îºi va mai
permite noi mãsuri de carantinã totalã

în cazul în care se va înregistra un al
doilea val de cazuri pozitive cu coro-
navirus: “Toatã lumea a înþeles cã un
lockdown (n.r. carantinã) total nu poa-
te sã fie soluþia cea mai bunã. Cred cã
oamenii au înþeles ce înseamnã ºi re-
sponsabilitatea personalã ºi ce înseam-
nã responsabilitatea de breaslã ºi eu
cred cã, dacã va veni al doilea val ºi nu
vom avea vaccin pânã atunci, lucru
care este foarte posibil, cred cã mãsu-
rile vor fi de altã naturã decât au fost
acum douã luni. Nu cred cã economia
României îºi mai permite aºa ceva.

Înþeleg ce înseamnã riscul medical, ri-
scul epidemiologic, nu îl subestimãm,
nu credem în teoria conspiraþiei, dar
cred cã va trebui sã existe o balanþã
între mãsurile obligatorii pentru a
încetini rãspândirea unei boli, indife-
rent care, ºi efectele pe care aceste mã-
suri le produc. Nu cred cã ne mai per-
mitem un al doilea val de mãsuri de
acest gen, din punct de vedere econo-
mic. (…)

DAN NICOLAIE

(continuare în pagina 10)

CRISTIAN PÂRVAN:

“Unele probleme ale primului
val au rãmas netratate”

N
e confruntãm cu probleme
care nu sunt bine tratate nici la
primul val de pandemie, este
de pãrere Cristian Pârvan, se-

cretarul general al Asociaþiei Omanei-
lor de Afaceri din România (AOAR).
Domnia sa ne-a declarat cã, în cadrul
actualului val de coronavirus, vedem
ceva foarte îngrijorãtor de care puþini
vorbesc: “Din numãrul total de cereri
de ºomaj tehnic, circa 310.000 sunt
din producþie, la care se adaugã
50.000 de contracte suspendate, în
acelaºi sector. Aºadar, 360.000 de lo-
curi de muncã din producþie nu mai

existã, din cele 1,2 milioane existente
în sectorul productiv. Acesta este unul
dintre sectoarele care contribuie se-
rios la PIB, cu circa 23-25%, iar faptul
cã la primul val are aºa pierderi de for-
þã de muncã este extrem de îngrijorã-
ror. Prin comparaþie, în segmengtul
HoReCa, blocat prin decizie guverna-
mentalã, numãrul de ºomeri tehnici
este de 114.000. Acest lucru ar trebui
sã îngrijoreze, dar nu vãd o îngrijorare
la nivelul Guvernului.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 10)

IONUÞ DUMITRU:

“În cazul unui al doilea val,
scenariul economic
va fi foarte urât”
l Încrederea la nivelul mediului de afaceri a scãzut, în aprilie,
chiar la un nivel mai redus decât în precedenta crizã financiarã

D
acã va exista un val nou de
contagiune ºi noi mãsuri de di-
stanþare socialã ºi de închidere
a economiei, atunci probabil

cã vom discuta de un scenariu foarte
urât din perspectivã economicã, este
de pãrere economistul Ionuþ Dumitru.
Specialistul subliniazã cã ºi primul
val de pandemie a creat probleme ma-

jore la nivel economic, în contextul în
care am avut o perioadã destul de lun-
gã a închiderii economieii, multe sec-
toare fiind în scãdere foarte amplã,
dupã ce, efectiv, au fost închise com-
plet.

E.O.

(continuare în pagina 10)

Care va fi preþul
susþinerii cu orice
preþ a “pieþelor
false” de cãtre
bãncile centrale?

Intervenþiile masive ºi iresponsabile
ale marilor bãnci centrale din ultima
perioadã, care au ca obiectiv menþine-
rea cu orice preþ a “valorii” activelor fi-
nanciare, aflate la un nivel nesustenabil
tocmai ca urmare a politicilor irespon-

sabile ale marilor bãnci
centrale din ultimele
decade, au condus la
crearea unei situaþii co-
mice prin tragismul ei.

În “brava lume
nouã”, unde autoritãþi-
le luptã contra “ºtirilor
false”, dar sunt perfect

mulþumite de existenþa “pieþelor fal-
se”, unde sunt tranzacþionate acþiuni ºi
obligaþiuni ale unui numãr tot mai
mare de companii zombi, bãncile cen-
trale nu mai au etaloane dupã care sã-ºi
mãsoare “succesul”, pe care apoi sã-l
propovãduiascã în cele patru zãri.

O analizã recentã de la Bank of
America, preluatã de Zerohedge, aratã
cã bãncile centrale au cumpãrat active
financiare cu un ritm de 2,4 miliarde de
dolari pe orã în ultimele douã luni ºi se
aflã aproape de “performanþa” scoaterii
noþiunii de “piaþã” din dicþionare.

“Acestea sunt pieþe administrate, iar
rezultatele vor fi dictate de obiectivele
Federal Reserve ºi ale Trezoreriei ºi de
instrumentele pe care le aleg pentru
implementarea politicilor”, a subliniat
analistul Stuart Sparks de la Deutsche
Bank Securities, conform unui articol
de la Zerohedge.
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Marele val de la Kanagawa, de Katsushika Hokusai (1760-1849).


