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PANDEMIE ªI MANIPULÃRI POLITICE

Primarul Firea, atacuri
în cascadã la adresa
guvernului
l Firea: “Pentru modul în care Ministerul Sãnãtãþii ºi
DSP gestioneazã în þara aceasta combaterea bolii pe
care o traversãm, dar ºi pentru cum gestioneazã
Ministerul aceastã pandemie ºi îi sperie inutil pe români
ºi bagã groaza în toatã lumea ºi prãbuºeºte economia,
acest Guvern trebuie sã cadã”

Primarul General al Capitalei, Ga-
briela Firea, a lansat mai multe atacuri
la adresa actualului guvern, principa-
lul punct de plecare fiind legat de ge-
stionarea pandemiei. Moþiune de cen-
zurã, dosare penale pentru zãdãrnici-
rea combateri bolilor, subminarea eco-
nomiei sunt câteva dintre acuzaþiile
aduse cabinetului Orban de cãtre
edilul Bucureºtiului.

Gabriela Firea susþine cã nu se
doreºte sã se cunoascã adevãrul ºi cã

guvernanþii doresc ca cetãþenii sã stea
cu teamã: “Nu se doreºte sã se cunoa-
scã adevãrul, nu se doreºte ca românii
sã fie informaþi, probabil se considerã
cã trebuie sã stãm cu teamã, cu fricã,
anxietate socialã, se pierd locuri de
muncã, se omoarã economia ºi cei care
ne tot sperie ºi ne aratã pisica nici mã-
car nu vin cu argumente ºtiinþifice.

O.D.
(continuare în pagina 3)

Chiar s-au creat locuri de
muncã în Statele Unite sau
totul este doar o iluzie?

Încã se mai aude ecoul ex-
ploziei de entuziasm provocate
de publicarea datelor oficiale
referitoare la piaþa muncii din
SUA.

Conform raportului de la
BLS (Bureau of Labor Stati-
stics), realizat pe baza sondaju-
lui de la nivelul firmelor, în
luna mai 2020 s-au creat 2,5 milioane
de locuri de muncã, în condiþiile în
care aºteptãrile de pe piaþã arãtau pier-
derea a 7,5 milioane de locuri de
muncã.

Comparativ cu luna precedentã,
când s-au pierdut 20,7 milioane locuri
de muncã, redresarea are forma unei

litere “V” extrem de ascuþite
(vezi graficul 1), dar este ex-
trem de înºelãtoare, chiar ºi
înainte de citirea notelor supli-
mentare din comunicatul de
presã de la BLS.

“Surpriza are dimensiuni
colosale”, a scris Financial Ti-
mes pornind de la dinamica

lunarã a locurilor de muncã. “Acesta
este unul dintre cele mai mari ºocuri
statistice din istorie, dacã nu cel mai
mare”, a declarat James Knightley,
economist-ºef pentru pieþele interna-
þionale la ING, pentru Business Insi-
der.

(continuare în pagina 12)
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STEPHEN KOTKIN, PROFESOR LA UNIVERSITATEA
PRINCETON:

“Investitorii trebuie sã îºi
schimbe fundamental modul
în care evalueazã riscul”
l “Trebuie sã luãm mai în serios evenimentele care nu sunt
previzibile, stabile sau uºor perceptibile”l “Faþã de primul colaps
al globalizãrii, acum suntem mult mai bine echipaþi pentru recuperare”

Dezintegrarea globalizãrii este o
cale pe care lumea a mai parcurs-o ºi,
deºi existã lecþii pe care le putem învã-
þa din experienþele anterioare, cel mai
important pentru investitori este,
acum, faptul cã se impune o schimbare
fundamentalã a modului în care evalu-
ãm riscul, conform spuselor lui Step-
hen Kotkin, profesor de istorie ºi afa-
ceri internaþionale la Universitatea
Princeton din SUA. Domnia sa afirmã,
citat de Investment Magazine, cã mã-
surarea riscului în perioadele normale
nu este la fel cu cea din perioadele
anormale.

“Evaluãrile noastre de risc sunt inte-
ligente, sunt amãnunþite ºi se îmbunã-
tãþesc, dar, în general, privesc tipul de
evenimente pe care le-am trãit drept
«lebede negre» (n.r. eveniment extrem
de rar)”, spune Stephen Kotkin, adã-
ugând: “Când astfel de evenimente,
precum pandemia recentã de corona-

virus, apar în mod regulat, indicã fap-
tul cã modelele de risc în sine sunt
parte a problemei”.

În opinia sa, pentru atenuarea aces-
tei probleme, trebuie sã luãm mai în
serios “interacþiunile dinamice, neli-
niare, complexe”, adicã evenimentele
care nu sunt previzibile, stabile sau
uºor perceptibile. Stephen Kotkin ex-
plicã: “Sunt foarte, foarte dificile,
aproape imposibil de modelat, acesta
fiind unul dintre motivele pentru care
nu le putem acorda suficientã atenþie”.

Profesorul Kotkin susþine cã “ade-
vãrul incomod” pentru economiºti ºi
investitori este cã aceºtia trebuie sã se
îndepãrteze de datele financiare ºi sã
caute sisteme mai adaptive. “Dacã nu
poþi modela riscul sistemic foarte uºor,
este foarte greu sã îl utilizezi în porto-
folii”, potrivit afirmaþiilor domniei
sale. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

FMI FACE APEL LA CREDITORII PRIVAÞI

Coronavirus a reînviat
o tradiþie milenarã,
ºtergerea datoriilor

ª
tergerea datoriilor este o prac-
ticã a regilor sumerieni con-
semnatã în istorie. Ea s-a per-
petuat din Babilon pânã în Iu-
deea, devenind o obligaþie
consematã în Biblie drept po-
runcã divinã. Aceastã tradiþie

a fost menþinutã în creºtinism, fiind
strãjuitã de Biserica Catolicã pânã în
secolul al XVII-lea. De la acel mo-
ment, în civilizaþia occidentalã, dato-
riile nu au mai fost ºterse, iar datornicii
au fost hãituiþi ºi ostracizaþi. Închisoa-
rea datornicilor este totuºi o invenþie a
secolului al XIV-lea.

Situaþia mondialã a datoriilor care,

prin raport cu PIB-ul planetei, nu vor
mai putea fi niciodatã plãtite, dimpre-
unã cu criza sanitarã care a oprit lumea
din activitate parþial, forþeazã acum re-
venirea tradiþiei în priviþa ºtergerii da-
toriilor ºi diminuarea discrepanþei de
avuþie care se dovedeºte acum cã este
disfuncþionalã. Mãsurile de aparentã
credenþã, propuse de FMI acum – un
creditor care întotdeauna a manifestat
rigoare – dar ºi propunerile de acum
douã luni ale G20 de ºtergere a datoriei
þãrilor sãrace par sã fie un ecou al
îndemnului Papei Francisc.

În realitate, ºtergerea datoriilor este
o necesitate economicã. Nu þine de ge-

nerozitate ºi nici de solicitarea impe-
rioasã a autoritãþii religioase.

În sfârºit orgnismele financiare in-
ternaþionale par sã înceapã sã înþeleagã
faptul cã modelul de dezvoltare econo-
micã pe care l-au promovat duce într-o
fundãturã ºi indiferent dacã înþeleg sau
nu acest lucru, faptul ºtergerii datoriilor
este scandalos în raport cu doctrina pe
care au propagat-o pânã acum.

Zeci de þãri care au împrumuturi la
investitori privaþi cumuleazã datorii pe
mãsurã ce economiile lor s-au prãbuºit
pe fondul COVID-19. Pentru statele în
curs de dezvoltare care se confruntã
deja cu o supraîndatorare provocãrile

aduse de pandemie sunt cu atât mai
critice. Acestea vor avea nevoie de
sprijin semnificativ de lichiditate ºi fi-
nanþare pentru a face faþã pandemiei,
pe care Fondului Monetar Internaþio-
nal (FMI) le estimeazã cã se vor ridica
la cel puþin 2,5 trilioane de dolari.

Recent, FMI a transmis un îndeamn
creditorilor privaþi sã ºteargã datoriile
celor mai sãrace þãri din lume, ca aju-
tor în lupta împotrivei pandemiei de
coronavirus care a lovit întreagul ma-
pamond.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 12)

În Malta, problemele datoriilor ºi cele de sãnãtate
s-au îmbinat deosebit de elegant: în fotografie este
înfãþiºatã închisoarea datornicilor din secolul al
XVIII-lea, la Castellania din Valletta, unde acum
funcþioneazã Ministerul Sãnãtãþii.

Faptul pare un ecou al romanului “Erewhon”

publicat în 1872 anonim de Samuel Butler,
imaginând o societate distopicã, unde criminalii ºi
hoþii sunt consideraþi bolnavi care necesitã
tratament ºi prin urmare sunt internaþi în spital, iar
bolnavii sunt încarceraþi în închisori.

Dupã 150 de ani, trãim vremuri similare acestei satire.


