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Politica bãncilor centrale va
susþine bursele ºi anul viitor
lDragoº Cabat: “Existã o rupturã între pieþe ºi economie, în sensul cã evoluþia bursei nu mai reprezintã
un semnal pentru performanþa economicã viitoare”lAurelian Dochia: “Evoluþia pieþelor în 2021 va
depinde încã foarte mult de pandemie”l “Existã temerea cã ne aflãm într-o bulã speculativã, dar care s-ar
putea sã fie susþinutã în continuare de politica monetarã laxã a bãncilor centrale”, spune Aurelian Dochia

P
oliticile bãncilor centrale
din acest an, bazate pe
rate foarte scãzute ale
dobânzilor ºi injecþii de
lichiditate pentru sprijini-
rea economiilor puternic
afectate de mãsurile im-

puse pentru limitarea rãspândirii pan-
demiei de Covid-19, care au stat la
baza recuperãrii impresionante a indi-
cilor bursieri dupã cãderile din februa-
rie-martie, reprezintã principalul fac-
tor de susþinere a cotaþiilor din princi-
palele burse de acþiuni ale lumii ºi anul
viitor, sunt de pãrere analiºtii consulta-
þi de ziarul BURSA.

În acelaºi timp, aceºtia cred cã evo-
luþia pieþelor este decuplatã de cea a
economiei reale, iar creºterea puterni-
cã a datoriilor statelor, dar ºi a multor
companii mari, reprezintã unul dintre

principalele riscuri pentru burse.
Dragoº Cabat, analist CFA, ne-a de-

clarat: “În primul rând, bãncile centra-
le vor continua politica dobânzilor fo-
arte scãzute ºi vor oferi oricât de multã
lichiditate va fi nevoie pentru a susþine
economia. În acest moment, mulþi in-
vestitori se aºteaptã ca indiferent de
cât de rãu vor merge lucrurile, bãncile
centrale vor aduce atât de mulþi bani
(n.r. în economie), încât sã nu se
întâmple nimic rãu în pieþe. Datoritã
politicilor bãncilor centrale indicii au
avut o revenire puternicã dupã cãderile
din martie ºi cred cã acesta va
reprezenta principalul factor care va
susþine pieþele ºi în anul viitor”.

Din punctul sãu de vedere, în mo-
mentul de faþã existã o rupturã între
pieþe ºi economie, în sensul cã evoluþia
bursei nu mai reprezintã un semnal

pentru performanþa economicã viitoa-
re. “Au intrat mai mult la mijloc bãnci-
le centrale ºi diferite aºteptãri privind
demersuri legislative, decât
performanþa economicã”, spune
analistul CFA.

Dragoº Cabat a adãugat: “Pe de altã
parte, avem o crizã sanitarã, care totuºi
s-a înscris pe o pantã descendentã, dar
cred cã se va accentua criza economi-
cã ºi mai ales existã riscul apariþiei
unei crize a datoriilor publice pentru
þãrile afectate mai puternic de
pandemie”.

De asemenea, în opinia analistului,
un alt factor important pentru evoluþia
pieþelor de capital anul viitor þine de
schimbãrile structurale majore care
vor apãrea la nivelul multor industrii.

“Toatã aceastã crizã sanitarã a pro-
dus schimbãri în modelul de afaceri a

unor industrii, care se vor menþine de
acum înainte. Practic, lucrul de acasã
ºi toatã digitalizarea accentuatã prin
care trecem modificã dramatic aºtep-
tãrile ºi cererea în cazul unor industrii
precum HoReCa, transporturi, indu-
stria producþiei de maºini, real- estate,
etc. Iar asta va avea un impact mare
asupra pieþelor”, a punctat Dragoº
Cabat.

Pe de altã parte, injecþiile masive de
lichiditate creeazã premisele creºterii
inflaþiei, dar analistul CFAa amintit cã
aºteptãri privind un ºoc inflaþionist au
existat ºi dupã criza din 2008-2009,
ceea ce nu s-a materializat pentru cã
bãncile centrale au reuºit sã extragã
treptat lichiditãþi din piaþã.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

PROBLEME GRAVE ªI CONFLICTE DE
INTERESE ÎN “LUPTA” ÎMPOTRIVA
NOULUI CORONAVIRUS

Testul RT-PCR
prezintã erori fatale
ºi nu poate fi utilizat
pentru detectarea
SARS-CoV-2

A
utoritãþile ne cer, în mod ob-
sesiv, sã avem încredere în
ºtiinþã pentru a trece cât mai
repede peste pandemie, iar

valul de acuzaþii la adresa “necre-
dincioºilor” nu cunoaºte limite.

O astfel de atitudine ar trebui sã fie
suficientã pentru a pune sub multe
semne de întrebare adevãratele intenþii
din spatele “promovãrii” pandemiei,
ajunsã acum la al doilea val.

Creºterea exponenþialã a numãrului
persoanelor infectate are loc pe fondul
creºterii masive a numãrului per-
soanelor testate, iar testul de refe-
rinþã pentru diagnosticarea Co-
vid-19 este RT-PCR (Real Time
Polymerase Chain Reaction).

Aceste test detecteazã prezen-
þa virusului prin tehnici de ampli-
ficare a materialului genetic viral,
însã prezintã o problemã majorã:
testul nu ar trebui utilizat niciodatã pen-
tru diagnosticarea unei boli.

Afirmaþia îi aparþine biochimistului
american Kary Banks Mullis ºi a fost
fãcutã în urmã cu mai mulþi ani. Cine
este Mullis? Nimeni altul decât inven-
tatorul testului PCR în 1983. Invenþia
sa a fost recompensatã cu Premiul No-
bel pentru chimie în 1993.

Într-o intervenþie televizatã mai ve-
che, disponibilã pe Youtube (https://
www.youtube.com/watch?v=X0a-
Mow7FrZo), Mullis declara cã “Doc-
torul Fauci nu ºtie nimic, nu înþelege
medicina, nu înþelege microscopia
electronicã, este doar unul dintre acei
oameni care urmãresc o agendã”.

Da, este vorba despre acel doctor
Anthony Stephen Fauci care a devenit
“celebru” ºi la noi.

De ce este utilizat, atunci, testul
RT-PCR? Deoarece a fost recomandat

de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii,
în urma unui studiu publicat în revista
Eurosurveillance, care se prezintã
drept “revista de specialitate a Europei
pentru supravegherea, epidemiologia,
prevenirea ºi controlul bolilor
infecþioase”.

Ce spune Kary Banks Mullis, in-
ventatorul testului PCR, despre acea-
stã “orgie a groazei” promovatã de au-
toritãþi prin utilizarea abuzivã ºi
neºtiinþificã a testului sãu? Din pãcate,
nimic. Mullis ne-a pãrãsit în august

2019 din cauza unei pneumo-
nii.

În numãrul 25(3) din 23 ia-
nuarie 2020 al revistei Euro-
surveillance a fost publicat
studiul “Detection of 2019 no-
vel coronavirus (2019-nCoV)
by real-time RT-PCR” semnat
de mai mulþi cercetãtori, prin-

tre care s-au aflat Victor Corman ºi
Christian Drosten, de la Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin Institute of Vi-
rology din Berlin.

Studiul este disponibil la adresa
www.eurosurveillance.org/con-
tent/eurosurveillance/25/3, iar în pri-
ma parte a articolului se aratã cã a fost
trimis spre publicare în 21 ianuarie
2020, a fost acceptat dupã o zi ºi a fost
publicat în 23 ianuarie 2020.

În aceste condiþii apare o întrebare
legitimã: cum a fost posibilã derularea
unui proces de evaluare externã de cã-
tre specialiºti de competenþe similare
într-un interval aºa de scurt?

Lucrarea prezintã o “metodologie
robustã pentru diagnosticare în cadrul
laboratoarelor publice fãrã a avea la
dispoziþie materialul viral”, dupã cum
se aratã în introducere.

(continuare în pagina 12)

ÎN SCANDALUL NEGOCIERILOR

Klaus Iohannis
nu exclude
desemnarea lui
Ludovic Orban

D
acã se formeazã o coaliþie
majoritarã în Parlament ºi
aceasta îl propune pe Ludo-
vic Orban pentru funcþia de

prim-ministru, preºedintele PNL va
fi desemnat pentru aceastã funcþie, a
declarat, ieri, preºedintele Klaus Io-
hannis.

”Dacã îmi vin cu o propunere, o voi
accepta. Cã este Orban, îl accept. Cã
este Cîþu, îl accept”, a precizat ºeful
statului.

Referitor la motivul blocãrii nego-
cierilor dintre PNL, USRPLUS ºi
UDMR, Klaus Iohannis a spus: ”Moti-
vul principal e cã unii au încercat sã
negocieze via media, ceea ce nu se
face. Negocierea se face în echipe de
negociere. Prin astfel de negocieri nu
se face decât sã scadã încrederea pu-
blicului. Ne place sau nu, politicienii
conduc þara. ªtiu cine a fãcut aceastã
comunicare prin media, dar nu
comentez”.

ªeful statului a precizat cã nu existã
ºanse sã avem un guvern învestit îna-
inte de Crãciun.

”Optimal ar fi sã fie instalat noul
guvern imediat dupã Crãciun, dar ne-

gocierile sunt negocieri. Nu cred cã
este bine sã îi împingem prea tare de
la spate pentru a nu face greºelile care
s-au mai fãcut la negocieri ºi apoi sã
se rupã coaliþia”, a precizat Klaus Io-
hannis.

Referitor la solicitarea PSD de a-i fi
încredinþatã funcþia de prim-ministru,
preºedintele þãrii a arãtat: ”PSD nu ne-
gociazã cu nici un alt partid, sau nici
un alt partid nu negociazã cu PSD.
PSD a câºtigat cele mai multe voturi,
dar asta nu înseamnã cã pot emite pre-
tenþii pentru guvernare. Constituþia e
foarte clarã, un partid are dreptul sã
formeze guvernul dacã are peste 50%
din voturi”.

Klaus Iohannis a mai spus cã nu se
sperie de o eventualã suspendare a sa
din funcþie, suspendare fluturatã în
ultima perioadã de liderii AUR, noua
formaþiune politicã intratã în Parla-
ment. ”Suspendarea e o poveste cam
fumatã. AUR este o formaþiune de-
spre care nu se prea ºtie ce vrea ºi ce
face în politicã”, a declarat ºeful sta-
tului.
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