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Adioglobalizare!
Segregarea lumii în funcþie

devaccinul folosit

O
rganizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii ºi Guvernele
þãrilor au promovat ºi
continuã sã promoveze
imunizarea populaþiei
cu vaccinul anti Co-
vid-19 pentru redeschi-
derea þãrilor. Cu toate

acestea, lucrurile nu par sã ajute neapã-
rat turismul ºi mai ales cãlãtorii, având
în vedere cã lumea se divide în funcþie
de serul folosit. China recunoaºte pânã
în prezent doar vaccinurile fãcute în in-
teriorul graniþelor sale, iar vaccinurile
sale nu sunt aprobate în SUA sau Euro-
pa de Vest. Astfel cã, anul acesta, ale-

gerea vaccinului poate însemna ºi ale-
gerea destinaþiei de vacanþã.

Ursula von der Leyen, preºedintele Co-
misiei Europene, a sugerat într-un interviu
acordat duminicã New York Times cã UE
intenþioneazã sã ridice restricþiile ºi sã per-
mitã accesul americanilor imunizaþi cu vac-
cinuri aprobate de agenþia sa de medica-
mente. Acest lucru înseamnã cã cei care au
fost imunizaþi cu vaccinuride la producãtori
chinezi precum Sinovac Biotech Ltd. ºi Si-
nopharm Group Co. Ltd. sunt susceptibili
sã li se interzicã intrarea, lucru ce va avea
consecinþe puternice pentru activitatea glo-
balã de afaceri ºi revigorarea turismului in-
ternaþional, potrivit Bloomberg.

Pe mãsurã ce eforturile de imunizare
anti Covid se intensificã în întreaga lume,
un pachet de aprobãri între þãri ºi regiuni
pune bazele unei bifurcaþii globale a vac-
cinului, în care imunizarea obþinutã ar pu-
tea determina în ce þãri putem intra ºi în
care putem lucra.Pentru cetãþenii chinezi
care se aventureazã în strãinãtate în mod
regulat ºi cetãþenii occidentali care doresc
sã urmãreascã oportunitãþi de afaceri în
cea de-a doua cea mai mare economie din
lume, apare o dilemã cu privire la originea
vaccinului pentru care ar trebui sã opteze,
dupã cum aratã Bloomberg.

ADELINA TOADER

(continuare în pagina 15)

KLAUS IOHANNIS:

“PNRR nu poate fi respins, ci
renegociat pânã este foarte bun”

P
lanul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã (PNRR) nu este o ju-
cãrie politicã ºi nu existã varianta
ca acesta sã fie respins de Comi-

sia Europeanã a declarat, ieri, preºedin-
tele Klaus Iohannis, în cadrul unei con-
ferinþe de presã susþinutã la Palatul Co-
troceni.

“Comisia are propriile pretenþii în pri-
vinþa obiectivelor, procedurilor ºi proiec-
telor de investiþii ºi durata scurtã de im-
plementare. Nu existã varianta ca acest
plan naþional sã fie respins. (...) Impor-
tant este sã fie un plan realist, bine fãcut,
acceptat de Comisie, finanþabil ºi care re-
flectã obiectivele României. (...) ªansele
de accesare a fondurilor sunt de 100%.
Am auzit tot felul de poveºti vehiculate
din partea opoziþiei. Sunt poveºti pentru
cã dumnealor sunt supãraþi cã sunt în

opoziþie. (...) PNRR poate fi negociat re-
pede sau mai puþin repede, dar în final el
va exista. Planul nu poate fi respins, ci re-
negociat pânã este foarte bun”, a declarat
preºedintele Klaus Iohannis.

Domnia sa a precizat cã, pânã în acest
moment, o singurã þarã a depus planul re-
spectiv, Portugalia, care deþine preºedin-
þia rotativã a Consiliului Uniunii
Europene

“Majoritatea statelor lucreazã în con-
tinuare la ele, împreunã cu Comisia, sunt
în mainstream, ceea ce facem ºi noi. Ni-
ciodatã pânã acum nu a existat o astfel de
finanþare a unor planuri naþionale de re-
venire dintr-o crizã gravã. Comisia
împreunã cu Parlamentul European au
ambiþii legate de Europa verde, de Euro-
pa digitalã ºi aceste lucruri se negociazã.
Aceste negocieri cu Comisia nu sunt

simple deloc.Noi suntem pregãtiþi ºi vom
avea negocieri în mai multe etape. Vom
avea noi discuþii în interiorul guvernului,
în interiorul coaliþiei ºi cu Comisia Euro-
peanã, care vor duce la o îmbunãtãþire a
primului draft ºi pânã la sfârºitul lunii
mai vom avea un plan bine pus la punct,
agreat cu Comisia”, a mai spus Klaus Io-
hannis care a menþionat cã, dupã sãrbãto-
rile pascale, premierul Florin Cîþu îl va
însoþi pe Cristian Ghinea, ministrul
Investiþiilor ºi Proiectelor Europene, la
negocierile cu oficialii de la Bruxelles.

În cadrul conferinþei de presã,
preºedintele s-a referit ºi la situaþia tensio-
natã dintre Ucraina ºi Federaþia Rusã, mai
ales cã ieri a avut loc ºi ºedinþa Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii unde a fost di-
scutatã problema respectivã. (G.M.)

(continuare în pagina 16)

DUPÃ CHINA

Economia
sud-coreeanã
a depãºit
nivelul atins
înaintea
pandemiei
l Þara a trecut înaintea
Braziliei ºi Rusiei în
clasamentul FMI privind
economiile lumii în 2020

C
oreea de Sud se alãturã Chinei în
procesul de redresare economicã
semnificativã, depãºind, în prime-
le trei luni din 2021, nivelul con-

semnat pre-pandemie, în condiþiile în
care investiþiile ºi exporturile au ajutat-o
sã aibã o expansiune mai rapidã decât
arãtau aºteptãrile.

Produsul Intern Brut (PIB) al þãrii
asiatice a crescut cu 1,6% în perioada ia-
nuarie-martie 2021, faþã de trimestrul an-
terior, respectiv cu 1,8% în ritm anual,
potrivit anunþului fãcut ieri de Banca Co-
reei de Sud. Evoluþia depãºeºte estimãri-
le lansate de analiºti, respectiv un avans
economic de 1,1%.

Cu aceastã evoluþie, PIB-ul Coreei de
Sud a trecut de nivelul înregistrat la sfârºitul
anului 2019, înainte sã izbucneascã pande-
mia de coronavirus, potrivit Bloomberg.

În rândul economiilor dezvoltate, re-
dresarea Coreei de Sud pare cea mai ra-
pidã acum, iar etapa de refacere a întregii
producþii pierdute în timpul pandemiei a
venit cu un trimestru mai devreme decât
era aºteptat, a informat Ministerul
Finanþelor de la Seul.

De menþionat cã economiei Chinei a
depãºit încã din 2020 nivelul înregistrat
pre-pandemie, în timp ce SUA sunt pe
cale sã marcheze un asemenea moment
în 2021.

Date pozitive a înregistrat ºi Singapo-
re anul acesta, însã dinamica viitoare din
toate þãrile dezvoltate þine de evoluþia
pandemiei. În timp ce campaniile de vac-
cinare au ajutat la aplatizarea curbei in-
fecþiilor în unele þãri, cea mai recentã cri-
zã din India sugereazã cã nicio þarã nu
este imunã la apariþiile bruºte ale focare-
lor, care reprezintã un risc la adresa
economiei.

Investiþiile din Coreea de
Sud au crescut cu 6,6% în
trimestrul întâi, iar
exporturile - cu 1,9%

Coreea de Sud a fost unul dintre cei
mai buni performeri economici pe par-
cursul pandemiei de Covid datoritã cere-
rii puternice din strãinãtate pentru produ-
sele sale, de la cipuri pânã la maºini. Dar,
investiþiile din þarã au depãºit exporturile
în primul trimestru al anului curent, de-
venind principalul factor de creºtere eco-
nomicã în condiþiile în care societãþile au
alocat mai mulþi bani proceselor de
producþie.

Investiþiile în facilitãþi de producþie au
crescut cu 6,6% în perioada ianuarie-mar-
tie 2021, faþã de trimestrul anterior, în
timp ce exporturile au sporit cu 1,9%.

V.R.

(continuare în pagina 16)

Graficã de MAKE

Care este cel mai bun vaccin anti Covid-19?
Pe mãsurã ce oamenii de ºtiinþã s-au aflat într-o adevãratã cursã sã dezvolte vac-

cinuri anti Covid-19, specialiºtii în sãnãtate publicã sperau cã mai mult de un grup
va reuºi, conform Bloomberg.

Având mai multe companii care produc vaccinuri ar fi mai uºor sã inoculezi
mai mulþi oameni rapid, însã o serie de vaccinuri cu rezultate de eficacitate dife-
rite au dat naºtere îngrijorãrilor cã unele persoane pot refuza vaccinul oferit în
speranþa de a obþine unul mai bun mai târziu. În realitate, compararea procentu-
lui de eficacitate nu este neapãrat cel mai bun mod de a mãsura valoarea unui
vaccine, aratã Bloomgerg. ªi în timp ce furnizorii se luptã pentru a satisface ce-
rerea globalã, experþii spun cã cel mai bun vaccin este probabil cel la care poþi
avea acces acum. (A.T.)

(continuare în pagina 15)

Un cuvînt despre tãcere

Z
gomotul se aflã în antitezã faþã de
comunicarea cu sens. Shannon a
stabilit o formulã matematicã, ce-
lebrã, capabilã sã mãsoare entro-

pia ca pierdere de informaþie logicã
într-un proces de comunicare definit de
o bandã de frecvenþe ºi de o capacitate
stabilitã de transport informaþional, spe-
cificã unui mediu de comunicare: C =
1/2log(1+P/N). Ciudat, dar ceea ce se
întîmplã în societãþile noastre post ade-
vãr, post bunul simþ ºi mai ales post re-
sponsabilitate politicã ºi socialã este fo-
losirea pe scarã largã a zgomotului în lo-
cul comunicãrii cu sens. Toate eveni-
mentele semnificative, cele transforma-
toare de direcþie ºi conþinut ale activitãþii
sociale, sunt îmbrãcate într-un nor de
zgomote ºi aºa sunt înfãþiºate apoi publi-
cului, prin intermediul mijloacelor co-
municãrii mediatice. Percepþia ºi capaci-
tatea socialã de înþelegere a acestor eve-
nimente este determinatã într-o mãsurã
tot mai mare, dacã nu chiar în totalitate,
de modulaþiile efectelor deformatoare

pe care zgomotul le produce la receptor,
iar nu de conþinutul informaþional care
defineºte caracteristicile structurale ºi
dinamica evenimentului dat. ”Strategii-
le” de emisie, difuziune ºi control asupra
interacþiunii zgomot-receptor au devenit
instrumente performante de manipulare.
Nu evenimentul, faptele, conþinutul lor
conteazã, ci caracteristicile norului de
zgomote în care sunt învelite ºi modul în
care acest nor impacteazã percepþia indi-
vidualã ºi publicã. Iar acum, o plimbare
prin vasta ogradã cu exemple.

La modul cel mai grosier, exemplifi-
carea poate fi fãcutã cu unul dintre eveni-
mentele care a rescris istoria noastrã re-

centã, marcînd începutul sfîrºitului pen-
tru regimul ceauºist ºi intrarea României
pe o curbã nouã a istoriei. Cu bunele ºi
relele ei, dar nouã, complet nouã faþã de
traiectul ultimilor 100 de ani. Mitingul
din Piaþa Palatului, 21decembrie 1989.
Presupus indestructibila legãturã comu-
nicaþionalã dintre ”Lider ºi Popor” este
brusc ºi radical prãbuºitã. Vã mai aduceþi
aminte cum? Un zgomot greu, încãrcat
de sugestia unei ameninþãri iminente, fi-
zice ºi distrugãtoare, ca un huruit de tan-
curi, a acoperit dintr-odatã piaþa, difuzat
prin megafoanele care pînã atunci tran-
smiteau doar vocea lui Ceauºescu.

(continuare în pagina 3)

Nu evenimentul, faptele, conþinutul lor conteazã, ci carac-

teristicile norului de zgomote în care sunt învelite ºi modul

în care acest nor impacteazã percepþia individualã ºi publi-

cã. Iar acum, o plimbare prin vasta ogradã cu exemple.


