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3,19 LA 1000 DE LOCUITORI – INDICELE DE INFECTARE ÎN CAPITALÃ

Bucureºtiul,
în cod roºu

ª
coli închise, proces educa-
þional online, HoReCa
aproape în colaps, obligati-
vitatea purtãrii mãºtii de
protecþie în toate spaþiile
publice. Acestea sunt con-
secinþele indicelui de infec-
tare de 3,19 la o mie de lo-
cuitori, cumulat pentru ulti-

mele 14 zile, în baza cãruia membrii
Comitetului pentru Situaþii de Urgenþã
a Municipiului Bucureºti au luat deci-
zia înãspririi mãsurilor restrictive ºi de
protecþie pentru Capitalã ºi pentru

agenþii economici din oraº. La aceasta
se adaugã rata de pozitivare la nivel
naþional, care numai în 24 de ore a
depãºit 30% (30,67%), ceea ce înse-
amnã cã trei români din 10 testaþi au
fost depistaþi ca fiind infectaþi cu
Sars-Cov 2 în 24 de ore.

Decizia înãspririi restricþiilor putea
fi luatã încã de duminicã seara, prima
zi în care a fost depãºit indicele de 3 la
mie, dar membrii CSUMB au putut fi
cu greu contactaþi de Prefectura Capi-
talei, iar prefectul Cojan se afla în con-
cediu. Situaþia tragi-comicã de dumi-

nicã seamãnã cu una în care poliþiºtii
ar descoperi cã un ºofer are o alcoole-
mie de 3 la mie dar l-ar lãsa în conti-
nuare la volan, sã îºi continuie drumul,
aºteptând ca, la un control ulterior,
depãºirea acestui indicator sã fie con-
firmatã.

Reacþia autoritãþilor este una
întârziatã, dar acest lucru nu mai sur-
prinde pe nimeni în anul electoral pe
care îl traversãm. Deºi existau pre-
misele impunerii unor mãsuri re-
strictive mai dure înainte de prelun-
girea stãrii de alertã, decidenþii poli-

tici de la nivelul Capitalei au ales sã
se cramponeze de depãºirea indice-
lui de 3 la mie pentru a acþiona în
conformitate cu prevederile legii pri-
vind starea de alertã ºi a hotãrârii de
guvern subsecvente. Astfel, timp de
o sãptãmânã au continuat petrecerile
ilegale în diferite locaþii din Herã-
strãu ºi Centrul Vechi, perturbate ici
ºi colo de poliþiºti, la orele mici ale
dimineþii, fapt care a dus la o creºtere
constantã a numãrului de cazuri din
Capitalã, reflectat în cele din urmã în
depãºirea indicelui de infectare de 3

la mie, care ne introduce direct în co-
dul roºu al epidemiei.

Reacþia întârziatã a autoritãþilor l-a
determinat pe primarul ales al Sectoru-
lui 3, Robert Negoiþã, sã îi solicite
prim-ministrului Ludovic Orban sã îl
înlocuiascã pe actualul prefect al Ca-
pitalei, Gheorghe Cojanu, cãruia îi
reproºeazã “declaraþiile halucinante” în
legãturã cu rata de infectare din Bucu-
reºti.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

ZERO HEDGE:

Bomba datoriei mondiale,
gata sã explodeze

L
umea este prinsã strâns în mijlo-
cul pandemiei de Covid-19, însã
nu aceasta este ”nenorocirea”
inevitabilã în prezent, ci datoria

globalã, care creºte puternic, potrivit
zerohedge.com.

Publicaþia scrie: ”Bomba datoriei
este amorsatã, pregãtitã ºi gata sã se

declanºeze, nu doar în Statele Unite,
Canada sau Regatul Unit, ci în întrea-
ga lume. Nu existã scãpare, dar mai
avem timp sã ne pregãtim”.

Sursa menþioneazã cã bula dot-com
din anii 1990, prãbuºirea pieþei imobi-
liare din 2008 ºi actuala ”ruinã” eco-
nomicã generatã de blocajul activitãþi-

lor în contextul pandemiei de Co-
vid-19 au zdrobit ºi distrus în mod si-
stematic fundaþia multor economii din
întreaga lume.

Conduse de economiºti keynesieni,
bãncile centrale de la nivel global au
evitat sã lase sistemul sã se prãbuºea-
scã ºi sã se corecteze în mod natural,
preferând sã apeleze la instrumentul
lor preferat de control economic: tipã-
rirea unor cantitãþi abundente de mo-
nedã fiduciarã ºi acoperirea problemei
cu acestea. Dar, scrie Zero Hedge, ace-
asta nu este soluþia, iar astfel bãncile
centrale doar au pus un pansament pe
rãni ºi au menþinut sistemul pe linia de
plutire pentru ceva mai multã vreme.

Cu ce cost, însã? Dezavantajul în ca-
zul ”aruncãrii” cu bani artificiali, prin-
taþi, la fiecare calamitate economicã
este faptul cã problema este îngropatã ºi
mascatã, iar rana adâncitã. (V.R.)

(continuare în pagina 4)

Stimularea
fiscalã, pânã
la infinit ºi
dincolo
de el pentru
propãºirea
umanitãþii

N
oi programe de stimulare fi-
scalã sunt absolut necesare
pentru a trece peste efectele
pandemiei ºi ar fi de preferat

ca acestea sã nu fie supuse limitelor
bunului simþ sau oricãror restricþii fi-
nanciare.

De fapt, ar trebui ca nici infinitul
sã nu mai fie privit ca o limitã, iar
acest lucru sigur se poate obþine
printr-o lege organicã votatã cu douã
treimi dintre parlamentari. ªi sigur

se vor gãsi destule fo-
ruri legislative la ni-
vel global pentru a
pune pe ordinea de zi
o astfel de propunere.

Absurd? Desigur,
dar cine mai are timp
de “contemplarea” ab-
surdului când suntem

“bombardaþi” cu astfel de propuneri
din toate pãrþile?

Financial Times scrie cã “austerita-
tea a fost înmormântatã”, pe fondul
declaraþiilor oficiale din cadrul întâlni-
rii anuale a Fondului Monetar Interna-
þional ºi a Bãncii Mondiale, care au dat
semnalul pentru “trecerea de la orto-
doxia fiscalã la activismul fiscal”.

Kristalina Georgieva, preºedintele
FMI, a citat din Dostoievski, “Contea-
zã un singur lucru - sã fim capabili sã
îndrãznim”, pentru a justifica îndem-
nul adresat guvernelor de a împrumuta
ºi cheltui.

Cu câteva zile înainte, economistul
ºef al Bãncii Mondiale, Carmen Rein-
hart, declara pentru Financial Times cã
trebuie accelerate împrumuturile pu-
blice pentru a face faþã impactului pan-
demiei.

“Prima datã trebuie sã te gândeºti
cum vei duce rãzboiul ºi dupã aceea te
vei gândi cum vei plãti pentru el”, a su-
bliniat autoarea cãrþii, alãturi de profe-
sorul Kenneth Rogoff, “De data asta e
altfel. Opt secole de smintealã finan-
ciarã”. Se pare cã doamna Reinhart
doreºte sã scrie o continuare a cãrþii
din 2009, de data aceasta cu titlul
“Nouã secole de smintealã financia-
rã”, unde sã-ºi aminteascã ºi de propria
contribuþie la “sminteala” generaliza-
tã a supraîndatorãrii, care sigur poate fi
“soluþionatã” într-un sigur fel: prin da-
torii ºi mai mari.

(continuare în pagina 12)
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Candidaþii la conducerea
SIF Oltenia nu au mai avut un
Consiliu care sã-i avizeze;
administratorii fuseserã revocaþi
lTudor Ciurezu: “Lista nu a fost discutatã ºi avizatã în cadrul Consilului; ea poartã doar girul
Comitetului de Nominalizare care nu este organism decizional, ci este organism consultativ”

D
eciziile adunãrii acþionarilor
SIF Oltenia (SIF5) de la înce-
putul sãptãmânii trecute, când
au fost aprobate punctele pri-

vind revocarea hotãrârilor celor douã
adunãri generale ale acþionarilor SIF5
din data de 28 aprilie, iar patru admi-
nistratori ºi directorul general au fost
revocaþi din funcþii, creeazã ceaþã nu
numai asupra situaþiei privind divi-
dendele care deja au fost plãtite, ci ºi
asupra AGOA din 29 octombrie, când
va fi ales un nou Consiliu de Admini-
straþie.

Practic, deoarece societatea a rãmas
fãrã board, lista candidaþilor pentru un
post de administrator al SIF Oltenia nu

este avizatã de Consiliul de Admini-
straþie al societãþii aºa cum se menþio-
na în convocator deoarece, în prezent,
Consiliul nu mai existã.

În convocatorul adunãrii, publicat
în data de 14 septembrie pe site-ul
Bursei de Valori Bucureºti, se arãta:
“Evaluarea candidaþilor pentru funcþia
de administrator se va efectua în perio-
ada 30.09.2020 – 14.10.2020 de cãtre
Comitetul de Nominalizare ºi Remu-
nerare ºi supusã spre analizã Consiliu-
lui de Administraþie care va aviza lista
de candidaturi. Lista finalã a candida-
þilor va fi publicatã pe site-ul societãþii
pe data de 15.10.2020".

Dar, pe site-ul SIF Oltenia, la mate-

rialele aferente AGOA din 29 octom-
brie, actualizate la data de 15 octom-
brie, apare “Lista finalã a candidaþilor
la funcþia de membru al Consiliului de
Administraþie, aprobatã de Comitetul
de Nominalizare ºi Remunerare”.

Tudor Ciurezu, fostul preºedinte al
Consiliului de Adminstraþie al SIF
Oltenia ne-a spus: “Lista candidaþilor
nu a fost discutatã ºi avizatã în cadrul
Consilului. Ea poartã doar girul Comi-
tetului de Nominalizare care nu este
organism decizional, ci este organism
consultativ”.

ANDREI IACOMI
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