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Pandemia de Covid 19 -
ameninþare

sau alarmã falsã?
l În Germania au existat scurgeri de informaþii potrivit cãrora noul coronavirus ar fi o alarmã falsã
lAdrian Marinescu: „Specialiºtii germani evidenþiazã faptul cã s-a exagerat cu privire la modalitatea de abordare a noului coronavirus”
lAlexandru Rafila: ”Documentul nemþilor a fost speculat de mass-media”

D
e la articolul “Revenim la
normal sau nu?” publicat în
ziarul BURSA în urmã cu
circa o sãptãmânã, în care
subliniam cã pandemia se
comportã ca un montagne

rousse, numãrul îmbolnãvirilor rapor-
tate în þara noastrã a fost într-o conti-
nuã urcare, ieri, fiind anunþatã o scãde-
re bruscã a acestora.

În timp ce la noi autoritãþile averti-
zau, sãptãmâna trecutã, cã pandemia
de Covid 19 nu este o glumã, ci, dim-
potrivã, riscul de rãspândire a crescut
odatã cu relaxarea restricþiilor, în Ger-
mania au existat scurgeri de informaþii
potrivit cãrora noul coronavirus ar fi o
alarmã falsã.

Un document întocmit de mai mulþi

experþi medicali din Germania susþine
care are 93 de pagini denunþã mãsurile
adoptate de autoritãþile germane
împotriva noului coronavirus.

Pasajele cele mai controversate ale
documentului în cauzã vorbesc despre
faptul cã pericolul reprezentat de
COVID 19 a fost supra-estimat, iar vi-
rusul nu depãºeºte nivelul considerat
normal în ceea ce priveºte ameninþa-
rea sãnãtãþii publice, dovedind cã mã-
surile adoptate pentru prevenirea
rãspândirii acestui virus au fost exage-
rate. Persoanele care mor din cauza
COVID-19 sunt cele care, statistic
vorbind, ar fi murit în acest an din cau-
za altor afecþiuni, mai aratã documen-
tul nemþilor.

La noi, raportãrile din ultima sãp-

tãmânã privind noile cazuri de persoa-
ne infectate cu Sars-Cov 2 au iscat din
nou discuþii cu privire la manipularea
datelor de cãtre autoritãþi, mai ales cã,
în urmã cu zece zile, nimic nu anunþa
vârful de 320 de cazuri înregistrat du-
minica trecutã. Ieri, a urmat o cãdere
bruscã de aproape 50%, fiind înregi-
strate 166 de cazuri no. Avem, con-
form Grupului de Comunicare Strate-
gicã, peste 564.000 de teste prelucrate,
dar nu ºtim exact câte persoane au fost
testate, deoarece sunt cetãþeni care au
fost testaþi de mai multe ori, prin pri-
sma profesiei pe care o exercitã. Dacã
luãm, de exemplu, toate cele 16 for-
maþii de fotbal din Liga I, care au o me-
die de peste 25 de jucãtori, la care se
adaugã staff-ul tehnic, oficiali ºi alþi

angajaþi, ºi care au efectuat peste cinci
testãri de fiecare persoanã, ar reieºi cã
dintre cele 564.000 de teste, câteva mii
aparþin numai celor din fotbal. La care
s-ar adãuga testele efectuate sportivi-
lor de performanþã care au reînceput
pregãtirea, testãrile repetate ale cadre-
lor medicale, ale funcþionarilor din ad-
ministraþia publicã, membrilor guver-
nului etc.

Referitor la acest aspect, medicul
epidemiolog Adrian Marinescu, de la
Institutul Naþional Matei Balº, ne-a
spus cã ar fi fost logic sã se facã dife-
renþe pe testãri ºi sã fie raportate toate
testãrile noi, nu persoanele care se re-
testeazã. Adicã ar fi trebuit raportate
doar primele testãri ale persoanelor re-
spective.

Tot acest calcul simplu ne-ar arãta
cã, în realitate, ar fi fost testate pânã în
acest moment aproximativ 100.000 -
maximum 150.000 de persoane
dintr-un total al populaþiei de aproape
19 milioane de cetãþeni.

Prin prisma acestor cifre, situaþia
prezentatã de autoritãþi este departe de
a fi una dãtãtoare de speranþã, atât timp
cât nu ºtim exact numãrul persoanelor
testate. Iar acest lucru dã naºtere la
speculaþii, mai ales prin prisma apari-
þiei unor materiale de presã, printre
care ºi raportul întocmit de specialiºtii
germani, în care se aratã cã existã exa-
gerãri cu privire la noua pandemie.

GEORGE MARINESCU
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Valoarea obligaþiunilor corporate
în default a atins un nou record -
70 miliarde dolari

Obligaþiuni corpo-
rate cu o valoare nomi-
nalã de 70 de miliarde
de dolari au înregistrat
încetãri de plãþi ale
dobânzilor în primele
douã luni din T2 2020,
conform unui raport

recent de la Institute of International
Finance (IIF). În luna mai 2020, valoa-
rea acestor obligaþiuni a crescut de
douã ori ºi jumãtate faþã de luna
precedentã (vezi graficul 1).

Acesta este un nou nivel record,
care a fost atins pe fondul creºterii ra-
telor de default pentru obligaþiunile cu
rating speculativ din SUA pânã la
5,5% în luna mai 2020, de la 2,5% în
decembrie 2019.

Valoarea obligaþiunilor în default
din Statele Unite a fost de 47 de miliar-
de de dolari, în zona euro de 13 miliar-

de de dolari, iar în Thailanda de 2,2
miliarde.

(continuare în pagina 12)

ANALIZÃ JEFFERIES PRIVIND REVIZUIREA INDICELUI HANG SENG:

Migrarea companiilor chineze din
SUA la Hong Kong va atrage
sute de miliarde de dolari în centrul
financiar asiatic
l Indicele Hang Seng va include pentru întâia datã societãþi cu listãri primare în exterior ºi
firme cu listare dualã

Indicele major Hang Seng al Bursei
din Hong Kong va fi, probabil, în mare
mãsurã orientat cãtre China, cu o pon-
dere semnificativã a companiilor de
tehnologie în alcãtuirea sa, dupã ce va
fi revizuit, potrivit bãncii americane
de investiþii Jefferies Financial Group.

Într-o schimbare majorã anunþatã
luna trecutã, indicele Hang Seng, care
a fost creat în urmã cu 50 de ani (în no-
iembrie 1969), va putea include pentru

întâia datã companii cu listãri primare
în exterior, precum ºi societãþi cu
listare dualã.

Potrivit analizei Jefferies, citatã de
cnbc.com, 31 de companii chineze lis-
tate în prezent în SUAar putea fi inclu-
se în indicele de referinþã al Bursei din
Hong Kong. Jefferies noteazã cã aceas-
tã “emigrare a listãrilor” poate sã atra-
gã pânã la 557 de miliarde de dolari în
centrul financiar asiatic.

În prezent, companiile listate în SUA
pot avea o listare secundarã la Bursa
din Hong Kong. Dar, înainte de cea mai
recentã modificare a normelor în mate-
rie, acestea nu puteau fi incluse în indi-
cele de referinþã de la Hong Kong ºi,
implicit, în fondurile de tip index care
urmãresc structura Hang Seng.

A.V.
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Dupã ce
a deteriorat
finanþele
publice câþiva
ani la rând,
PSD vrea sã
distrugã
firmele de stat

De câteva luni, PSD este într-o
ofensivã în parlament pe câteva teme
economice, unele având o mizã deloc
neglijabilã, prin prisma impactului.
Bazându-se pe o majoritate parlamen-
tarã absolutã, PSD reuºeºte sã-ºi
impunã iniþiativele.

Astãzi am sã mã refer la una dintre
acestea: Legea privind unele mãsuri

pentru protejarea inte-
reselor naþionale în ac-
tivitatea economicã.

Proiectul în cauzã
are un titlu grandios,
dar care nu are nici o
legãturã cu vreun inte-
res naþional sau cu o
protecþie a economiei
naþionale. Din contrã.

Scopul urmãrit este contrar celui
enunþat.

Legea are trei obiective: sã interzicã
vânzarea „participaþiilor” deþinute de
stat la orice firmã pe care o controleazã
timp de 2 ani, indiferent de cota de par-
ticipaþie deþinutã, sã opreascã orice
vânzare în curs ºi sã ofere statului
dreptul de a dobândi „participaþii” la
un numãr de firme din aproape toate
domeniile industriale, utilitãþi publice,
administrarea infrastructurii critice ºi
transport.

Ideile de mai sus nu au caracter de
noutate, fiind susþinute de domnul ªer-
ban Nicolae de mai mulþi ani. Iatã cã
acum este pe cale sã reuºeascã ºi sã
creeze ceva probleme pentru câteva
luni, dacã PSD nu va cãºtiga alegerile,
evident.

În susþinerea celor trei obiective,
iniþiatorii nu aduc nici un argument
economic, politic sau juridic.

Am citit cu atenþie nota de funda-
mentare la proiectul legii. Iniþiatorii
invocã prevederile art. 135 alin.2
lit.b) din Constituþie care precizeazã
cã statul trebuie sã asigure „protejarea
intereselor naþionale în activitatea
economicã, financiarã ºi valutarã”.
Norma constituþionalã nu menþionea-
zã expres cã protejarea intereselor na-
þionale constã în blocarea privatizãrii
ºi în posibilitatea de a naþionaliza fir-
me din aproape toatã economia naþio-
nalã. În nici un caz. Asta înseamnã
cumva cã norma invocatã îþi dã drep-
tul sã faci ce vrei? Categoric nu! Ceea
ce au fãcut iniþiatorii este în vãditã
contradicþie cu art. 135 alin.(1) din
Constituþie unde scrie farã echivoc cã
„economia României este economie
de piaþã, bazatã pe libera iniþiativã ºi
concurenþã”.
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