Володимир Саєнко про вірус та маніпуляції у світлі останніх подій,
про наслідки пандемії для економік світу
Вже 3 тижні світ охоплений лихорадкою коронавірусу, Україна
паралізована майже 2 тижні. Але давайте реально дивитися на речі ‒ вірус
існує у реальному, та інформаційному вимірах, і ми вразливі для обох.
Коронавірус в інформаційному просторі став ширмою для глобальних
економічних змін, переділу впливу на світових ринках. Уряд кожної країни
використовує пандемію на свою користь.
В Китаї 83 тис. хворих, щоденний приріст хворих та смертність падають,
побудовані спеціальні лікарні, відсутня паніка, всі заводи працюють в три
зміни, Китай продовжує виробляти продукцію на весь світ.
В Італії понад 100 тис. хворих, одна з причин найвищого рівня
смертності в світі – велика кількість людей похилого віку серед населення.
Це страшна трагедія для країни, але в економічному плані Італія нічого не
втратить, перекривши збитки дотаціями ЄС.
Проте слід зазначити, через це вже зупинилися декілька виробництв в
Україні, які постачали сировину на італійський ринок. Чи відновлять роботу
ці підприємства, враховуючи, що там вже звільнили декілька сот людей –
невідомо.
Переживати за економіку США теж не варто, адже сенат прийняв закон
про виділення 2,2 трильйонів доларів на боротьбу з пандемією та підтримку
інфраструктури.
Для РФ введення карантинних заходів також послугує поясненням
обвалу економіки через значне падіння світових цін на нафту.
МВФ вже офіційно заявили, що криза 2020 значно сильніша ніж у 2009 і
вийде з неї світ не раніше ніж у 2021. А найбільший удар прийдеться на
країни з великим боргом, серед яких, як відомо, Україна.
Що ж відбувається зараз в Україні? Уряд черговий раз підтвердив свою
неспроможність вміло врегулювати ситуацію і розвіяв сумніви щодо свого
надзавдання, з яким їх і поставили керувати країною «сильні світу цього» –
вбити економіку України. За рік турборежиму та безглуздих законів,
непрофесійності та недолугості політиків прибутки в країні впали до
критичного мінімуму, економіка фактично на колінах, промисловий та
аграрний сектор намагаються штучно знищити і розпродати нас разом з
землею, псевдостабілізація курсу долару в Україні з 28 до 24 грн просто
вбила експортерів. З такою ситуацією паніка, створена навколо
коронавірусу, та боротьба з ним дуже вигідне та вчасне економічне
виправдання політичної непрофесійності. Але чого воно буде коштувати
людям? Незабаром кожен порахує і відчує це на свому гаманці. Але про
економіку трохи згодом. Повернемося до найактуальнішого поки що
питання – пандедемія.
Ще 3 тижні тому в Україні було 0 хворих і варто було кинути всі сили на
закупку тестів, засобів гігієни, створення обсервацій та головне ‒
захистити кордони, посилити контроль в аеропортах, залізничних
вокзалах, митних пунктах, на основних автошляхах, але у нас наганяли
паніку, немов званих гостей чекаючи першого хворого. І дочекалися.
Наразі в Україні близько 600 хворих, 11 смертей, усі хворі повернулися з
країн з високим рівнем зараження або контактували з такими людьми.

На щастя, ми знаходимося в групі низького рівня зараження у
Європейському
регіоні.
Замість того, щоб тримати оборону на кордонах, всередині країни зірвали
стопкран: паралізували роботу підприємств, добили економіку та штучно
створили хвилю масової паніки. І лише сьогодні вже новий Міністр охорони
здоров'я говорить про створення обсервацій для тих хто перетинає кордон
та обмеження на кордонах. Дуже вчасно!!!
І трохи математики, щоб подивитися на пандемію коронавірусу в цифрах
у порівнянні з загальним рівнем смертності та можливо заспокоїтись:
за минулий рік у світі тільки через інфекційні хвороби померло 3 189 901
людей, щодня у світі помирає близько 110 тис людей.
За даними Держстату в Україні щорічно помирає майже 600 тисяч людей,
а у січні цього року в Україні померли 53 610 людей: від туберкульозу,
онкології та хвороб серця. На цьому фоні всього 11 смертей від
коронавірусу.
Із 788 522 чоловік з виявленим коронавірусом насьогодні 37 878
померлих, і 166 768 одужало. Хвороба зачіпає людей з кількома
хронічними захворюваннями, а в самій Італії, де смертність становить 10% і
щорічно помирає близько 6 млн.чоловік, відповідно, щомісяця 500 000
чоловік, за період пандемії померло 11 591 людина. Колапс у Італії стався
через відсутність інформації стосовно правил захоронення померлих з
таким діагнозом.
Але ці цифри чомусь ніхто не озвучує. Зате маніпулюють
захворюваннями на коронавірус відомих людей та приховують реальні
причини смерті, аби мати потрібний ефект від публікацій у ЗМІ, як
наприклад історія з 80-річним іспанським тренером.
І ще трохи про маніпуляції: під час пандемії свинячого грипу 2009 р.
кількість хворих замовчувалась, щоб не створювати паніку, за
підрахунками після епідемії кількість померлих у світі склала 203 тис.
випадків. В Україні, коли цифри сягали вже понад 60 випадків, офіційно
говорили лише про 22. У 2009 було вигідно так, у 2020 правила гри інші.
Слід помітити, що дати світових криз співпадають з пандеміями…
Але щоб там не було, вірус реальний, і нам головне триматися в цій
ситуації спокійно, уважно читати рекомендації ВООЗ на офіційному сайті та
виконувати їх. Світова спільнота закликає самоізолюватися, по можливості
обмежити поїздки та спілкування, мити руки, доречі про маски з
рукавичками, які стали ще одним приводом для нагнітання ситуації в
Україні: на сайті ВООЗ чітко написано, що маски лише для контакту з
хворими, а рукавички не те, що не рятують, а навпаки, тож не ставайте
жертвами інформаційної паніки.
І головне, піклуючись про фізичне здоров’я не забувайте про моральне
самопочуття: не впадайте в паніку, приділяйте більше уваги дітям, для них
ізоляція складний період, піклуйтеся про своїх близьких похилого віку,
адже вони знаходяться в групі ризику та залишайтеся стійкими. Разом у
здоровому глузді – ми сила!

