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ADRIAN MARINESCU, DIRECTOR MEDICAL I.N. MATEI BALª:

“Nu existã garanþie cã
pandemia nu va reveni”
l “Aplicarea celei de-a treia doze de vaccin nu se referã doar la durata de imunitate, ci ºi la
prinderea noilor mutaþii”l “Nu trebuie sã existe o diferenþã între vaccinaþi ºi nevaccinaþi, pentru cã
înseamnã discriminare“

Reporter: Relaxarea aprobatã de Gu-
vern la finalul sãptãmânii trecute a creat
senzaþia cã sfârºitul pandemiei este apro-
ape. Se poate vorbi despre aºa ceva în
acest moment?

Adrian Marinescu: În primul rând,
trebuie sã facem distincþie între reduce-
rea infectãrii ºi sfârºitul panedmiei.
Sfârºitul pandemiei nu reprezintã o uºã
care se închide imediat, ci este vorba de-
spre parcurgerea unor etape. Pandemia
nu dispare cu totul, ci se reduce la nivel
regional, local, înainte de a dispãrea. Ni-
meni nu a spus cã ne vom întoarce ime-
diat la situaþia dinainte de pandemie. Si-
tuaþia este mai bunã acum, dar trebuie sã
fim pregãtiþi pentru toamnã, pentru cã nu
ºtim, odatã cu începerea sezonului rece,
care va fi situaþia, mai ales în contextul

noilor tulpini apãrute.
Reporter: În afara campaniei de vac-

cinare, ce asigurãri avem cã tot ce s-a
întâmplat în sezonul estival trecut, nu se
va întâmpla ºi în acest an ºi nu ne vom
confrunta în toamnã cu o nouã creºtere
exponenþialã a ratei de incidenþã?

Adrian Marinescu: Cu siguranþã,
nu avem nicio garanþie cã nu se va repe-
ta ce s-a întâmplat dupã vara anului
2020. Încercãm sã gãsim, prin aceste
mãsuri de relaxare, varianta de mijloc.
Mãsurile respective nu înseamnã cã se
renunþã la prevenþie. Este foarte greu de
spus ce se va întâmpla în toamnã, dacã
va fi un val patru, care va fi dimensiunea
lui, sau dacã ne vom confrunta doar cu o
perioadã pasagerã privind o creºtere
uºoarã a numãrului de cazuri. Acest lu-

cru depinde foarte mult însã ºi de conti-
nuarea campaniei de vaccinare, de in-
terferenþele aduse de noile tulpini, de re-
spectarea mãsurilor de protecþie, chiar
dacã intervin mãsuri de relaxare, de
menþinerea unui echilibru între toate
acestea.

Reporter: Din punctul de vedere al
epidemiologilor, vaccinul este suficient
pentru a ne asigura protecþia împotriva
Covid-19? Care este, conform celor mai
recente studii, perioada de imunitate ofe-
ritã?

Adrian Marinescu: Niciun vaccin
nu asigurã o eficacitate de 100%.

A CONSEMNAT

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

P
rogramul relaxãrilor anunþat
de Guvern pentru sezonul esti-
val, în funcþie de derularea
campaniei naþionale de vacci-
nare ºi de gradul ratei de inci-

denþã privind actuala pandemie repre-
zintã o punere în gardã pentru specia-
liºtii din domeniu. Medicii epidemiologi
susþin cã mãsurile de relaxare nu le ex-
clud pe cele de protecþie ºi cã, pentru a
nu ne confrunta în toamnã cu o situaþie
similarã cu aceea de anul trecut, este
necesar sã existe un echilibru în luarea
acestor mãsuri ºi o accelerare a campa-
niei naþionale de vaccinare.
Pentru a afla care sunt aºteptãrile pen-
tru acest sezon estival ºi cu ce ne-am pu-
tea confrunta în toamnã, am realizat un
scurt interviu cu medicul epidemiolog
Adrian Marinescu, directorul medical al
Institutului Naþional Matei Balº.

LA NIVEL INTERNAÞIONAL

Cotaþiile materiilor
prime au urcat cu peste
20%, anul acesta
l Petrolul - la 70 de dolari barilul, cuprul - la 10.000
de dolari tona, minereul de fier - la 200 de dolari tona
lCuprul, considerat “noul petrol” de fondul
Livermore Partnersl Lipsa investiþiilor în minele de
cupru va duce la o crizã pe piaþa de profil

P
reþurile materiilor prime au urcat în
2021, pe mãsurã ce economia glo-
balã se redreseazã dupã blocajul ge-

nerat de pandemia de coronavirus în
2020, stimulând cererea.

În acest context, indicele Bloomberg
Commodity Spot, care urmãreºte evolu-
þia preþurilor unui coº larg de materii pri-
me, a urcat cu 21% din ianuarie pânã în
prezent, consemnând cea mai bunã dina-
micã de dupã 2016.

Evoluþii de remarcat au fost pe piaþa
cuprului, unde preþul futures a atins un
nivel record în luna mai: peste 10.000 de
dolari tona; pe piaþa minereului de fier,
unde cotaþia a trecut de 200 de dolari
tona, dar ºi pe cea a petrolului, cu o cota-
þie a þiþeiului Brent de peste 70 de dolari
barilul, respectiv de 3 dolari pentru galo-
nul de benzinã, în SUA.

Conform unei analize Bloomberg,
acestea sunt cele mai recente semne ale
unei economii globale care începe sã

funcþioneze ºi sã dea semnalul unor vii-
toare presiuni inflaþioniste. Anul acesta,
preþurile materiilor prime folosite la ori-
ce - de la construcþia unei case pânã la
prepararea unei cafele, sunt în creºtere,
ceea ce evidenþiazã un comerþ susþinut de
reflaþie, care a cuprins pieþele globale.
(n.r. Reflaþia este politica aplicatã în une-
le þãri, dupã o perioadã de recesiune ºi
deflaþie, pentru stimularea cererii, în sco-
pul utilizãrii forþei de muncã ºi al redre-
sãrii activitãþii economice).

“Evoluþia de pe piaþa materiilor pri-
me este determinatã de temerile de in-
flaþie ºi de cerere”, spune, citat de Blo-
omberg, Giovanni Staunovo, analist pe
materii prime la UBS Group AG, adã-
ugând: “Sectorul mãrfurilor este susþi-
nut de redeschiderea economiilor ºi de
reflaþie”.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Schema piramidalã
a cripto-chestiilor
e posibil sã-ºi fi
început finalul
l Toatã treaba legatã de cripto, în ansamblul ei, este o
schemã piramidalã (accidentalã), pentru cã nu are
aproape deloc legãturã cu economia realã

S
chema piramidalã a cripto-chestii-
lor e posibil sã-ºi fi început inevi-
tabilul final. Acum doar câteva

zile dupã ce cripto-chestiile au atins o
capitalizare totalã de aproape 2,5 tri-
lioane de dolari, au început o coborâre
discretã care de vreo douã zile s-a in-
tensificat, ajungând ieri la o capitalizare
de 1,6 trilioane, adicã o scãdere de peste
40%.

N-am putut sã gãsesc în istoria mo-
dernã a finanþelor o altã schemã pirami-
dalã care sã fi atins asemenea culmi.
Cea mai apropiatã mi se pare bula bur-
sierã din Londra în anul 1720 (South
Sea Bubble) unde ºi marele om de ºtiin-
þã, Isaac Newton, fiind deranjat cã toþi
prietenii lui se îmbogãþeau ºi el nu, s-a
bãgat ºi s-a ars.

Nicio schemã piramidalã nu se decla-
rã ca atare, mai ales într-o lume în care
existã ºi legi împotriva organizãrii lor.
Dar scheme piramidale accidentale au
tot existat, precum cea din Londra de

acum 300 ani, dar nu chiar de anvergura
atinsã de cripto-chestii în 2021. Multe
legi legate de piaþã de acþiuni s-au schim-
bat dupã 1720 în Marea Britanie, ºi cred
cã multe legi se vor schimba dupã ce mi-
lioane de oameni îºi vor pierde banii în
cripto. Cred cã vor fi ºi multe procese, ci-
vile ºi penale, ºi aº paria cã vor exista ºi
foarte multe condamnãri pentru tot felul
de fraude.

Toatã treaba cu cripto, în ansamblul ei,
este o schemã piramidalã (accidentalã)
pentru cã nu are aproape deloc legãturã cu
economia realã unde se tranzacþioneazã
bunuri ºi servicii. Bunurile ºi serviciile se
tranzacþioneazã în monede naþionale. Cu
cripto-chestii se tranzacþioneazã tot crip-
to-chestii, dar uitându-ne la rata lor de
conversie în raport cu monedele naþiona-
le, cripto-chestiile au cunoscut o apreciere
fabuloasã începând cu 2017.

BEN MADADI

(continuare în pagina 4)

ÎN 27 IUNIE

Alegeri pentru
primari în 35 de
localitãþi din þarã
G

uvernul a aprobat, ieri, ca în 27 iu-
nie sã aibã loc alegeri locale parþia-
le pentru funcþia de primar în 35 de

localitãþi din þarã (6 oraºe ºi 29 de comu-
ne) ºi alegeri locale parþiale pentru consi-
liul local al comunei Cojasca (judeþul
Dâmboviþa). Oraºele în care cetãþenii
sunt chemaþi la urne pentru a-ºi alege pri-
marul care va administra localitatea pânã
la scrutinul din 2024 sunt Bocºa (judeþul
Caraº-Severin), Filiaºi (judeþul Dolj),
Târgu Bujor (judeþul Galaþi), Bragadiru
(judeþul Ilfov), ªimleu Silvaniei (judeþul
Sãlaj) ºi Vicovu de Sus (judeþul Sucea-
va).

Executivul a aprobat totodatã ºi calen-

darul acþiunilor din cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor locale parþiale.
Conform prevederilor hotãrârii, perioa-
da electoralã va începe în 23 mai, candi-
daturile vor putea fi depuse pânã cel mai
târziu la 7 iunie, iar campania electoralã
va începe în data de 12 iunie.

Membrii Cabinetului au mai stabilit
prin alte douã hotãrâri mãsurile tehnice
necesare organizãrii ºi desfãºurãrii scru-
tinului din 27 iunie, precum ºi cheltuieli-
le necesare pregãtirii ºi desfãºurãrii ale-
gerilor locale parþiale.

Cele trei hotãrâri vor intra în vigoare
în 23 mai 2021.

I.GHE.


