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Tratamentul anti-covid
practicat în statul
indian Uttar Pradesh –
rezultate exemplare

C
reºterea acceleratã
a numãrului de in-
fectãri cu virusul
SARS-CoV-2 a de-
terminat apariþia
unor declaraþii în
presa noastrã con-
form cãrora “Rom-

ânia se confruntã cu un scenariu
similar celui din India”.

Din pãcate nu se merge mai departe
cu analiza dinamicii de rãspândire a vi-

rusului ºi a posibilelor cauze ale
declinului accelerat al numãrului
de infectãri din India, în special
la nivelul unor state care nu au
respectat recomandãrile Organi-
zaþiei Mondiale a Sãnãtãþii
(OMS).

O publicaþie din Filipine, Phi-
lippine Daily Inquirer, scria, în

urmã cu câteva zile despre “rezultatele
uluitoare obþinute în statele din India,
precum Uttar Pradesh sau Delhi, în urma

utilizãrii unei combinaþii de medicamen-
te bazate pe Ivermectinã” .

Aici se aratã cã în Uttar Pradesh, care
are cea mai mare populaþie dintre statele
Indiei, de circa 240 de milioane, s-au
înregistrat mai puþin de 100 de noi cazuri
zilnice în ultimele trei luni, iar în ultimele
trei sãptãmâni numãrul de cazuri noi a
scãzut sub 20.

Datele oficiale colectate de covid19in-
dia.org aratã, într-adevãr, o dinamicã im-
presionantã a cazurilor de COVID-19 din

Uttar Pradesh dupã explozia din primãva-
ra trecutã (vezi graficul 1).

La fel de uimitoare este ºi evoluþia nu-
mãrului deceselor zilnice, care a înregis-
trat un maxim de 372 de persoane în 7
mai 2021 (vezi graficul 2).

În aceeaºi zi, un comunicat de presã
de pe site-ul Organizaþiei Mondiale a Sã-
nãtãþii arãta cã “Uttar Pradesh merge ºi
pe ultima milã pentru a stopa
COVID-19".

Autoritãþile statului au trimis 141.610

de echipe, coordonate de 21.242 super-
vizori, sã acopere 97.941 de sate în 75 de
districte din Uttar Pradesh. În comunica-
tul de presã de la OMS se mai aratã cã an-
gajaþii organizaþiei au monitorizat peste
2.000 de echipe guvernamentale ºi au vi-
zitat cel puþin 10.000 de gospodãrii în
prim zi a campaniei, iar “cei testaþi pozi-
tiv au fost izolaþi ºi au primit un kit cu
medicamente, precum ºi sfaturi privind
gestionarea”.

(continuare în pagina 12)

CORESPONDENÞÃ DIN
MAREA BRITANIE

Gazul
C

ea mai mare problemã cu care se
confruntã guvernele din Marea
Britanie ºi Europa în momentul
de faþã sunt preþurile energiei, mai

ales cele ale gazelor naturale en-gros.
Pretul gazelor naturale a crescut, mier-
curi, cu 40% în 24 ore. Repet - 40% în

24 ore. Acest lucru
afecteazã firmele ºi fa-
miliile.

Anglia este unul din-
tre cei mai mari consu-
matori de gaze naturale
ºi ºi-a redus masiv pro-
ducþia din Marea Nor-
dului ºi Marea Irlandei,

în ultimii ani.
Problema a fost ºi mai mult înrãutãþi-

tã de faptul cã angrosiºtii din Marea Bri-
tanie nu au cumpãrat în avans, aºa cã
sunt afectaþi de orice modificare în piaþa
spot.

În Marea Britanie de multe ori au
existat numeroºi furnizori independen-
þi, de dimensiuni relativ mici care
într-un mediu concurenþial au oferit
clienþilor promoþii la preþuri fixe, aºa
cã mulþi dintre ei intrã în faliment ºi
clienþii lor sunt nevoiþi sã semneze con-
tracte noi cu furnizorii mai mari, la pre-
þuri mai ridicate. Ei dau faliment deoa-
rece preþurile lor sunt fixe ºi îºi pierd
marja lor de profit sau chiar vând în
pierdere.

Familiile se aºteaptã acum la preþuri
anuale de 2000 de lire, comparativ cu
1000 pânã la 1200 acum o lunã.

Firmele, în special industriile cum ar
fi cea o oþelului sau a sticlei, care folo-
sesc cantitãþi imense de gaz natural vãd
cum preþurile lor cresc zilnic. Vor fi ne-
voite sã transfere aceste costuri cãtre
clienþii lor, astfel încât costul vieþii devi-
ne o problemã mai ales pentru grupurile
cum ar fi pensionarii cu venituri fixe.
Urmeaza o iarnã rece.

35% din gazul natural al Europei
vine din Rusia ºi mulþi îl acuzã pe Putin
cã ridicã preþul ca sã forþeze Europa sã
aprobe conducta Nord Stream 2 ºi existã
motive sã se creadã asta, deoarece tot ce
Rusia trebuie sã facã este sã creascã pro-
ducþia ºi preþurile se vor stabiliza. În
Marea Britanie, 48% din gazele natura-
le provin din producþia proprie, 5% so-
sesc prin intermediul navelor de tran-
sport ºi 47% din Europa. Aºadar,
printr-un calcul simplu, Marea Britanie
depinde de Rusia pentru 17% din gazul
ei natural.

Marea Britanie este, în prezent, victi-
ma colateralã a dependenþei Europei,
mai ales a Germaniei, de gazul rusesc.
Germania a închis majoritatea capacitã-
þilor sale nucleare [17 din 30 de centrale
nucleare] ºi s-a lãsat vulnerabilã capricii-
lor lui Putin, a cãrui putere a fost demon-
stratã de faptul cã în ziua când a anunþat
cã lua în calcul creºterea producþiei pre-
þul spot al gazului a scãzut de la 320 la
280 pence per therm.

(continuare în pagina 9)

Crizã politicã,
incompetenþã, nepãsare
ºi nepotism fãrã sfârºit
lRomânia încã plãteºte pentru ceea ce s-a distrus în
perioada comunistã ºi va mai plãti. Cel mai valoros bun al
României care s-a distrus în perioada comunistã a fost elita ei

C
rize politice, incompetenþã, nepã-
sare, corupþie, nepotism ºi multe
altele, marea majoritate pe faþã,
aparent comise de niºte

amatori. Dar aceasta este ºi reali-
tatea - România democraticã a
fost ºi este în continuare condusã
de niºte amatori, slabi în a înþele-
ge ºi propriile prioritãþi, politice
sau deseori chiar ºi materiale.

Dar de ce toate merg aºa de
anevoios în România? De ce politicienii
sunt atât de slabi, pierduþi, incompetenþi ºi
deseori penibili? ªi nu sunt singurii: elita
societãþii, de la ziariºti, tot felul de intelec-
tuali ºi pânã ºi oamenii de afaceri sunt sub
nivelul aºteptãrilor populaþiei. Românii

s-au obiºnuit sã compare situaþia din þara
lor cu ce este în alte pãrþi ale Uniunii Eu-
ropene ºi sunt tot mai nemulþumiþi de ceea

ce vãd. Însã este o comparaþie ine-
galã, deoarece alte þãri din clubul
european nu au trecut prin ce a tre-
cut România. Cãutararea explica-
þiilor în trecut, oricât de jutificatã,
este mai degrabã un exerciþiu inte-
lectual care nu aduce nicio conso-
lare pentru neajunsurile prezentu-

lui. Dar te ajutã sã întelegi!
În acest moment lucrurile stau cam

aºa: în România europeanã (membrã a
UE) mulþi incompetenþi ºi impostori au
avut, ºi au în continuare, succes.

(continuare în pagina 3)

CRONICA LUI ADRIAN SEVERIN LA
CARTEA LUI FLORIN GEORGESCU:

“Florin Georgescu
împotriva capitaliºtilor
fãrã capital”

C
artea "Capitalism ºi captaliºti
fãrã capital în România", sem-
natã de Florin Georgescu, prim
viceguvernatorul Bãncii Naþio-

nale a României, i-a oferit Prof. Dr.
Adrian Severin prilejul sã scrie o cro-
nicã amãnunþitã pe subiect - "Florin
Georgescu împotriva capitaliºtilor fãrã
capital".

Aceasta este atât de amplã încât spa-
þiul nu ne-a permis sã o publicãm în edi-
þia e-paper a ziarului BURSA, ci doar pe
site-ul www.bursa.ro (https://www.bur-
sa.ro/florin-georgescu-impotriva-capita-
listilor-fara-capital-87405444), pe care
vã invitãm sã-l accesaþi pentru a putea
lectura interesanta cronicã scrisã de
Adrian Severin. n
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Imagine asupra Varanasi (Benares), una dintre cele mai vechi aºezãri indiene, situatã pe malul Gangelui, în Uttar Pradesh.

ÎN PLIN SCANDAL ÎN CADRUL COALIÞIEI

Dacian Cioloº,
premierul nominalizat
de Klaus Iohannis
lFlorin Cîþu: „PNL are o decizie a Biroului Executiv foarte
clarã care spune cã, dacã USR voteazã moþiunea împotriva
guvernului PNL, atunci nu putem sã mergem la guvernare cu ei”

D
acian Cioloº, ºeful USR, este
nominalizarea preºedintelui
Klaus Iohannis pentru funcþia de
premier, care are termen zece

zile pentru a încropi o majoritate parla-
mentarã.

“În toate discuþiile de astãzi, am rei-
terat importanþa unor chestiuni ce tre-
buie rezolvate indiferent cine guverne-
azã. E extrem de important sã se gestio-
neze bine situaþia pandemicã, e foarte
important sã se gestioneze creºterea
preþurilor la energie ºi sã se ia mãsuri
pentru ca celelalte preþuri sã nu creascã
la un nivel insuportabil pentru popula-

þie. De asemenea, este foarte important
sã beneficiem de sumele mari de care
poate sã dispunã România prin PNRR.
(...) Am reiterat importanþa pregãtirilor
pentru perioada de iarnã. Acestea sunt
chestiunile cu adevãrat importante
pentru români ºi nu certurile politice
între diferiþi actori. Formaþiunile politi-
ce au venit cu diferite abordãri ºi diferi-
te propuneri. Din toate acestea propu-
neri, eu am reþinut una pe care o voi ºi
pune în practicã.

GEORGE MARINESCU
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