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De ce au nevoie companiile
farmaceutice de imunitate
în faþa legii?

M

e c i u l , d u p ã c u m se
vede, este foarte strîns.
Ca sã fim mai aproape
de realitate, ar trebui
sã spunem cã este mai mult o cursã,
decît un meci, iar ea face parte nu
dintr-o elegantã ºi ”curatã” competiþie sportivã, ci dintr-un cît se poate
de ”murdar” rãzboi total. Aºa cum,
spre exemplu, deplasarea trupelor
lui Napoleon în campaniile sale nu
este o simplã competiþie contra cronometru, ci una dintre performanþele de excepþie care au dat ”Împãratului” cheia succeselor sale militare.
Despre ce cursã este vorba, aºadar?
Despre cursa ”licornilor”. Întreprinderi tinere cu creºteri turbo,
a cãror valoare totalã
de piaþã este estimatã
la 1 miliard de dolari
sau mai mult. În BeiCORNEL
jing sunt actualmente
CODIÞÃ
93, deja mai multe
decît în celebra Silicon Valley din
America. Per total, SUA pãstreazã
însã un ”uºor” avantaj. Ca sã punem
lucrurile în perspectivã, o þarã cum
este Franþa deþine doar 7 licorni. În
lume sunt inventariate, la sfîrºitul primului trimestru 2020, 586 astfel de
companii, cu o valoare însumatã de
circa 1900 miliarde dolari!!! Marºul
licornilor face parte din marele rãzboi
pentru dominaþie tehnologicã ºi economicã al secolului XXI, cel dintre
SUA ºi China. Acesta este contexul
necesar înþelegerii deciziei Administraþiei Trump de a interzice pur ºi
simplu aplicaþia Tik Tok pe teritoriul
SUA, de la 1 septembrie curent, dacã
ea nu trece sub controlul unei firme
americane. De unde ºi negocierile pe
repede înainte cu Microsoft pentru
achiziþionarea aplicaþiei dezvoltatã
de chinezi care a fãcut o breºã considerabilã în teritoriul aplicaþiilor tip
Youtube, atingînd încã din februarie
2019 peste 1 miliard de descãrcãri la
utilizatori. Ce spune episodul curent
despre poziþiile pãrþilor în acest rãzboi al titanilor ºi despre dinamica previzibilã a înfruntãrii? Primul ºi cel
mai important: avem deja atestatul
faptului cã ceea ce a început, dupã
1980, ca un gigantic proces de modernizare al Chinei, bazat pe importul
masiv de capital ºi tehnologie, în
principal din SUA, dar ºi din Europa
ºi Asia de Sud Est, a depãºit etapa
”copilãriei avansate” ºi a intrat adînc
în faza ”maturitãþii”. Deºi, în multe
domenii tehnologice, China este încã
la remorca zonelor super-dezvoltate,
capacitatea ei de a produce, aplica ºi
exporta produse bazate pe tehnologie
de vîrf a devenit nu doar o componentã vizibilã ºi integratã a peisajului
economico-politic mondial, ci o ameninþare directã, credibilã ºi eficace
pentru teritorii/zone dominate pînã de
curînd doar de SUA, Japonia, Coreea
de Sud sau Europa.
(continuare în pagina 3)

n Final de sezon, început de scandal

utoritãþile ºi companiile farmaceutice parcã nici nu mai
încercã sã arate cã privesc
populaþia ºi altfel decât ca pe
o turmã de cobai fãrã drepturi.
Tot ce nu corespunde “viziunii” oficiale, chiar dacã vine de la experþi medicali recunoscuþi pe plan naþional sau
internaþional, este catalogat drept teorie a conspiraþiei, iar cetãþenilor li se
cere imperativ sã fie responsabili.
Dar dacã cetãþenilor li se cere responsabilitate, de ce
nu se aplicã acelaºi
principiu ºi în cazul
autoritãþilor politice
sau
companiilor
farmaceutice?
ªi cum poþi sã
CÃLIN
deplângi efectele ne- RECHEA
gative ale teoriilor
conspiraþiei ºi sã susþii mãsurile de reducere la tãcere a tuturor opiniilor contrare când la rãspândirea acestora contribuie
tocmai
companiile
farmaceutice?
Cum? Prin cererile adresate autoritãþilor de a fi exonerate de orice responsabilitate, inclusiv din punct de
vedere al despãgubirilor materiale, în
ceea ce priveºte efectele negative secundare ale vaccinurilor anti-Covid.
Într-o ºtire recentã de la Reuters se

A

aratã cã “AstraZeneca va fi exceptatã
de la rãspunderea materialã în majoritatea þãrilor cu care a încheiat acorduri
de furnizare a vaccinului”.
“Este o situaþie unicã, iar o companie nu poate sã-ºi asume aceste riscuri
dacã peste patru ani vor apãrea efecte
secundare ale vaccinului”, a declarat
Ruud Dobber, membru al conducerii
executive de la AstraZeneca, pentru
Reuters.
Dobber a mai precizat cã “pentru
majoritatea þãrilor este acceptabilã
preluarea acestui risc deoarece este în
interesul lor naþional”.
Adicã este în interesul naþional sã
conduci experimente pe scarã largã
asupra unei populaþii terorizate, iar
apoi aceeaºi populaþie sã plãteascã
despãgubiri, prin intermediul bugetului de stat, pentru efectele secundare?
Atunci va exista o rãspundere corespunzãtoare, penalã ºi materialã, pentru autoritãþile guvernamentale care îºi
dau acordul pentru astfel de experimente? Greu de crezut.
Oficialul de la AstraZeneca nu a dorit sã ofere numele þãrilor care sunt
gata sã ofere o astfel de imunitate pentru companiile farmaceutice.
Oare în acea listã se aflã ºi þara noastrã? Nu ar trebui ca autoritãþile “noastre” guvernamentale sã ofere rãspun-

PROIECT DE OUG:

sul ºi detalii cu privire la extinderea
“imunitãþii” pentru producãtorii de
vaccinuri anti-Covid?
În loc sã întrebe ironic, pe contul
sãu de Facebook, dacã “v-aþi dorit vreodatã sã practicaþi medicina fãrã efortul de a fi responsabil pentru oamenii
care mor”, poate cã doctorul Raed
Arafat ar trebui sã direcþioneze apelul
cãtre responsabilitate ºi în alte direcþii,

terminat pe analistul Martin
Armstrong sã scrie pe blogul sãu cã
“existã o conspiraþie a mass-media
împotriva populaþiei” ºi oferã exemplul moderatorilor de la Youtube, care
cenzureazã orice declaraþii care contrazic poziþia exprimatã de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii sau Bill Gates,
deºi nu au niciun fel de expertizã
medicalã în acest sens.

“Pentru majoritatea þãrilor este acceptabilã
preluarea acestui risc deoarece este în interesul lor
naþional”.
RUUD DOBBER,
MEMBRU AL CONDUCERII EXECUTIVE ASTRAZENECA
mult mai “grele”, ºi sã ofere un
rãspuns pentru cetãþenii României.
Reuters mai scrie cã autoritãþile
americane au aprobat cadrul legal pentru exceptarea de la responsabilitatea
materialã a companiilor farmaceutice
încã din 2005.
Pe marginea articolului Reuters,
Zerohedge scrie cã “cererea de imunitate în faþa legii aratã cã elitele corporatiste ºi instituþiile guvernamentale de
reglementare au foarte puþinã
încredere în aceste vaccinuri”.
Modul în care este condusã acþiunea
de “informare” a populaþiei din SUA
cu privire la noul coronavirus l-a de-

Armstrong a oferit apoi un exemplu
personal. O rudã apropiatã, despre
care spune cã a fost “asistentã medicalã din prima linie în New Jersey”, a
fost infectatã cu noul coronavirus ºi a
fost declaratã vindecatã dupã douã
zile. Soþul sãu, supraponderal ºi cu
diabet, a avut nevoie de internare dupã
ce a fost infectat, dar a revenit acasã
dupã câteva zile, în condiþiile în care a
urmat
tratamentul
cu
hidroxiclorochinã ºi zinc.
De ce nu li se oferã tuturor celor infectaþi opþiunea tratamentului cu acest
medicament extrem de ieftin?
Rãspunsul este oferit în articolul

“Gilead: 21 de miliarde de motive
pentru discreditarea hidroxiclorochinei” de pe site-ul publicaþiei
OmniJournal.
“Niciun medicament din istoria medicinei nu a avut parte de atâtea atacuri
din partea mass-media, Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii, oficiali guvernamentali ºi experþi medicali instituþionali precum hidroxiclorochina”, se
aratã în introducere, unde se mai subliniazã cã a medicamentul a fost prescris
pacienþilor în ultimii 65 de ani.
Deºi “siguranþa sa a fost doveditã în
deceniile de utilizare”, acum “hidroxiclorochina este consideratã o substanþã periculoasã ºi otrãvitoare dupã ce
s-a dovedit promiþãtoare ca terapie
pentru COVID-19".
În lista de referinþe, majoritatea cãtre articole din revistele de specialitate, apar o serie de “curiozitãþi”.
Una dintre trimiteri este cãtre Jurnalul Oficial al Republicii Franceze. În
numãrul 12 din 15 ianuarie 2020 se
precizeazã cã “hidroxiclorochina în
toate formele sale este clasatã în lista a
II-a de substanþe otrãvitoare”, iar autorul articolului din OmniJournal, doctorul James Todaro, aminteºte cã noua
clasificare vine dupã zeci de ani în care
medicamentul a fost eliberat fãrã
reþetã în Franþa.
(continuare în pagina 12)

ANALIZÃ ALVAREZ & MARSAL:

Peste 613 milioane lei - ajutor de stat Bãncile de retail din Franþa
au un model învechit
pentru salvarea Tarom ºi Blue Air

M

inisterul Transporturilor,
Infrastructurii ºi Comunicaþiilor a publicat, ieri,
în dezbatere publicã proiectul de ordonanþã de urgenþã privind
instituirea cadrului legal pentru acor-

darea unor ajutoare de stat companiilor
de transport aerian Tarom ºi Blue Air,
pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei Covid-19.
Conform notei de fundamentare a
viitorului act normativ, Tarom solicitã

un ajutor de stat de 312,74 milioane lei
(64,8 milioane euro), iar Blue Air de
300,77 milioane lei, pentru o perioadã
de ºase luni.
Ajutorul de stat sub formã de garanþie de stat se acordã în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare ºi de capital necesare susþinerii activitãþii celor doi transportatori aerieni, Tarom ºi
Blue Air, pânã la data de 31 decembrie
2020, ºi nu va depãºi valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei
Covid-19 ºi cauzate direct de aceastã
pandemie, evaluate de cãtre cele douã
societãþi ºi stabilite în conformitate cu
Decizia Comisiei Europene, relevã
documentul.
I.GHE.
(continuare în pagina 3)

l Aceste instituþii sunt sfãtuite sã închidã sucursale ºi sã
îºi diminueze cheltuielile l Costul riscului bãncilor creºte
puternic, din cauza crizei generate de pandemia de
Covid-19

B

ãncile de retail franceze vor
trebui sã îºi reducã semnificativ costurile ca sã poatã
compensa scãderea veniturilor lor, potrivit unui studiu realizat
de firma de consultanþã Alvarez &
Marsal, care menþioneazã cã actuala
crizã generatã de pandemia de coronavirus a avut un impact puternic asupra unora dintre cei mai mari creditori
din Europa.
Studiul, citat de consultancy.eu,
aratã: “Bãncile de retail franceze vor
trebui sã îºi diminueze în mod semnifi-

cativ costurile pentru a compensa scãderea veniturilor lor. Costurile crescute ale riscului înseamnã, de asemenea,
cã multe bãneci de retail vor trebui sã
îºi modernizeze modelele de afaceri
învechite”.
În condiþiile în care gigantul bancar
german Deutsche Bank AG, banca
britanicã Barclays Plc ºi Banco Santander SA din Spania au raportat, pentru trimestrul al doilea, o creºtere puternicã a provizioanelor pentru creditele neperformante, în contextul în
care societãþile ºi gospodãriile au ºi

vor avea probleme cu rambursarea
împrumuturilor, nici bãncile din Franþa nu sunt sigure, potrivit Alvarez &
Marsal.
A.V.
(continuare în pagina 12)

