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REAPAR RESTRICÞIILE DURE PENTRU COVID-19

OMS susþine cã virusul
poate fi stopat

Lupta cu coronavirusul este departe
de a se fi încheiat. Pierderile sunt
imense, dar marile organizaþii medica-
le sunt optimiste, chiar dacã la nivelul
anumitor þãri restricþiile devin mai
stricte. Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii (OMS) a declarat cã un milion de
decese provocate de COVID-19 repre-
zintã “un prag foarte trist”, dupã ce
multe victime au suferit “o moarte ex-
trem de dificilã, în singurãtate”, iar fa-
miliile lor nu au putut sã-ºi ia la reve-
dere. Numãrul deceselor la nivel glo-
bal a depãºit, ieri, un milion, potrivit
unui bilanþ Reuters, o statisticã sumbrã
a unei pandemii care a devastat econo-
mia mondialã, a suprasolicitat siste-
mele de sãnãtate ºi a schimbat modul
în care trãiesc oamenii."Atât de mulþi

oameni au pierdut atât de mulþi oameni
ºi nu au avut ºansa de a-ºi lua rãmas
bun. Mulþi oameni care au murit sin-
guri ... Este o moarte teribil de dificilã
ºi în singurãtate. Singurul lucru pozitiv
la acest virus este cã poate fi stopat", a
declarat purtãtoarea de cuvânt a OMS,
Margaret Harris, în cadrul unei
conferinþe de presã la Geneva.

Deocamdatã, administraþiile înce-
arcã sã limiteze numãrul de îmbolnã-
viri prin distanþarea fizicã. Slovacia ºi
Republica Cehã vor declara fiecare
starea de urgenþã în aceastã sãptãmânã
pentru a lupta împotriva pandemiei de
COVID-19.

O.D.
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BANCA MONDIALÃ ANTICIPEAZÃ:

Economia Chinei va
creºte cu 2% în 2020
l Previziunea a fost modificatã în sens pozitiv
l Regiunea Asia de Est - Pacific va avea o expansiune de
0,9% anul acesta, cea mai redusã din 1967 pânã acum

Economia Chinei, a doua ca mãri-
me la nivel mondial, este aºteptatã sã
creascã cu 2% în 2020, potrivit estimã-
rilor recente ale Bãncii Mondiale
(BM), care aratã cã avansul va fi sti-
mulat de cheltuielile guvernamentale,
de exporturile solide ºi de o ratã scãzu-
tã a noilor infecþii cu Covid-19
începând din luna martie.

Previziunea pentru China, lansatã
de Banca Mondialã în noul raport refe-
ritor la perspectivele pentru economii-
le din Asia de Est ºi Pacific, a fost revi-
zuitã în sens pozitiv faþã de cea fãcutã
în iune, care prevedea un avans de 1%.

Conform BM, restul regiunii anali-
zate va înregistra un declin economic
de 3,5% anul acesta. Luând în calcul ºi
China, zona Asia de Est - Pacific
(EAP) va avea, per ansamblu, o ex-
pansiune economicã de numai 0,9% în
2020, aceasta fiind cea mai micã ratã
de creºtere din 1967 pânã acum. În ra-
portul anterior, din luna iunie, BM an-
ticipa cã zona EAP va avea o creºtere
de 0,5% în 2020.

Pentru anul viitor, BM estimeazã o
creºtere cu 7,9% a economiei Chinei, re-

spectiv cu 5,1% în restul regiunii EAP,
“pe baza presupunerii continuãrii redre-
sãrii ºi normalizãrii activitãþii în marile
economii, legate de posibila lansare a
unui vaccin împotriva Covid-19”.

Totuºi, Banca Mondialã atrage
atenþia cã producþia din EAP va rãm-
âne mult sub previziunile pre-pande-
mice în urmãtorii doi ani, menþionând
cã perspectivele sunt deosebit de sum-
bre pentru unele þãri insulare din Paci-
fic, unde aceasta este prognozatã sã
rãmânã, anul viitor, cu aproximativ
10% sub nivelurile anterioare crizei
actuale.

Raportul BM noteazã: “ªocul creat
de pandemia de Covid-19 nu numai cã
menþine oamenii în sãrãcie, ci ºi creea-
zã o clasã de «noi sãraci». Numãrul
persoanelor care trãiesc în sãrãcie în
regiune este aºteptat sã creascã cu
pânã la 38 de milioane în 2020 - inclu-
siv 33 de milioane care altfel ar fi scã-
pat de sãrãcie, iar alte 5 milioane au
revenit în sãrãcie”.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Uºordinmahmurealã
lunecam

D
e unde mahmureala? Pãi,
cum de unde? De la beþia
alegerilor. De mult nu s-a
mai vãzut atîta lume beatã
din apã chioarã! Vorba lui
Caragiale, toþi într-o egalita-

te! Liberalii sunt beþi de ferici-
re cã au învins... doar le-a
spus-o chiar Preºedintele Io-
hannis: sunt cel mai mare par-
tid din România. De ce o fi de
laudã sã fii cel mai mare partid
este, pe undeva, un mister, dar
cu durerea asta de cap, pe cap,
nu e tocmai momentul potrivit
sã lãmurim probleme atît de
spinoase. Ciolacu ºi ai lui sunt ºi ei beþi
de fericire... cã de... au dreptul: au
înfrînt la un scor pe care puþini comba-
tanþi ºi suporteri pesediºti îl mai sperau.
Chiar dacã au pierdut la Bucureºti, au
cîºtigat ”votul politic” ºi au fãcut faþã
cu succes asaltului din þarã... mã rog,

acolo unde au fãcut. Cît despre alianþa
USR-Plus, aici chiar sunt motive înte-
meiate de beþie: a treia forþã se miºcã cu
aplomb pe teren, acreditatã în douã
rînduri de alegeri, cu scoruri care îi pro-
mit sã viseze realist la un viitor pas cã-

tre guvernare. Preºedinte, pre-
mier, ºefi de partide ºi echipe de
campanie... a mai rãmas cineva
care sã nu fi împãrtãºit starea de
beþie dupã marea victorie? Nu
prea. Nici mãcar presa noastrã,
istoric ºi tradiþional atît de ”lucidã
ºi independentã”, nu a putut scãpa
de sindromul mahmurelii dupã
efervescenþa entuziastã în care s-a

scãldat zile la rînd, de dimineaþã pînã în
crucea nopþii, relatînd fãrã odihnã re-
zultate presupuse, rezultate estimate,
rezultate parþial parþiale ºi parþial finale,
bombe, rãsturnãri de situaþii, scandaluri
ºi contestaþii violente, miracole ºi
anti-miracole electorale, pe gustul fie-

cãruia. Paradoxal, dar nu atipic, am mai
rãmas doar noi, alegãtorii... dar, aºa
acum au stabilit politicienii noºtri, de
multã vreme, aceste alegeri nu sunt de-
spre noi, ci despre ei. De altminteri, toa-
te reacþiile de la închiderea urnelor ºi
pînã acum ilustreazã cu asupra de mã-
surã faptul cã singura preocupare atît a
cîºtigãtorilor-cîºtigãtori, cît ºi a cîºtigã-
torilor-învinºi a fost sã ne comunice
cum se simt, ce regretã, ce nu regretã,
ce au fãcut sau ar fi vrut sã facã ºi even-
tual cu ce se vor îndeletnici ei de acum
înainte. Peste tot un singur subiect: ei!

Per ansamblu, însã, noi alegãtorii
avem ºansele cele mai mari sã alun-
cãm cel mai repede afarã din teritoriul
ceþos al mahmurelii electorale. Nu de
alta, dar pe noi vine prima datã sã ne
tragã de mînecã, de pãr, de mînã sau de
picioar, pîrdalnica asta de realitate
care numai veselã nu este ºi care, fie
vorba între noi, dupã fiecare rînd de

alegeri o ia din nou, nu dupã multã vre-
me, cum zice limba de lemn a sondaje-
lor noastre... într-o direcþie greºitã!
Aºadar, ce se vede de aici din liziera
mahmurelii electorale, în teritoriul ne-
sigur al viitorului nostru politic? Dupã
ce am fãcut bine ochii roatã, pe mine
m-a izbit relativa ”încremenire în pro-
iect” a peisajului. Ok, avem alte pro-
porþii în care s-a împãrþit plãcinta pute-
rii locale, între partidele din România!
Înseamnã asta cã vom avea parte ºi de
altã politicã la nivelul primãriilor ºi al
consiliilor judeþene, decît cea menitã
sã umple buzunarele aleºilor ºi ale
gãºtilor arondate politic, de care a de-
pins mai mult sau mai puþin direct ma-
terializarea mandatului noilor aleºi?
Existã cel mai mic indiciu cã vom ve-
dea primãriile dînd buzna în fondurile
europene pentru modernizarea realã ºi
substanþialã a localitãþilor?

(continuare în pagina 3)
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Piaþa de capital, relaxatã
înaintea primei confruntãri
Trump - Biden
lAdrian Codirlaºu: “Dacã Biden iese preºedinte, n-ar fi
exclus ca, în funcþie de evoluþia economiei, sã avem creºteri
de dobânzi pe la mijlocul anului 2022 sau începutul lui
2023, pentru a mai tempera inflaþia”lAdrian Mitroi: “Am
intrat în «K-economie», adicã un divorþ puternic între
capitalismul financiar ºi economia realã”

Prima dezbatere faþã în faþã dintre
Donald Trump, actualul preºedinte re-
publican al Statelor Unite ºi candidatul
democrat Joe Biden este programatã
sã înceapã în câteva ore (ora 04.00 a
României), la Cleveland, în contextul
în care, la data de 3 noiembrie, urmea-
zã sã aibã loc alegeri pentru fotoliul de
la Casa Albã. Date fiind condiþiile ac-
tuale, de pandemie, publicul de la dez-
batere urmeazã sã fie foarte restrâns
comparativ cu anii trecuþi.

Analiºtii consultaþi de Ziarul
BURSA au pãreri diferite legate de po-
tenþialul impact al dezbaterilor ºi al ale-
gerilor prezidenþiale din Statele Unite
asupra economiei ºi pieþei de capital.

Alegerile vin într-un moment aparte
pentru societatea amercianã, puternic
afectatã de pandemia de Covid-19, dar
cu bursele navigând în zona maxime-
lor istorice, îndeosebi în urma imple-
mentãrii în SUA a unor mãsuri fiscale

ºi monetare fãrã precendent, pentru a
susþine economia puternic afectatã de
pandemie.

Adrian Codirlaºu, preºedinte al
CFA România, ne-a spus: “Dezbateri-
le de dinaintea alegerilor pot avea in-
fluenþã asupra pieþelor dacã vreunul
dintre cei doi candidaþi vor spune lu-
cruri pe care nu le-au mai spus pânã
acum. De pildã, dacã Joe Biden vine
cu lucruri noi despre politica economi-
cã, îndeosebi despre impozitul aplicat
companiilor, care mi se pare punctul
cheie, atunci este posibil sã schimbe
anticipaþiile pieþei”.

În opinia sa, în cazul în care Donald
Trump va ieºi preºedinte, inflaþia va
creºte, dobânzile vor rãmâne jos, ceea
ce înseamnã cã bursa va performa mai
bine.

ANDREI IACOMI
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