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Incidenta Covid-19 scade mai repede in tarile
mai bogate. La polul opus, Romania si Bulgaria
Pandemia a lovit cu o virulenta deosebita zonele cele mai dezvoltate ale
planetei, precum Europa sau America de Nord, din cauza imbatranirii
populatiei. Cu toate acestea, in aceste tari incidenta Covid-19 a scazut mai
repede, potrivit unui studiu publicat in revista Frontiers in Public Health,
relateaza Hotnews.
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„Studiul nostru a gasit o corelatie negativa puternica intre numarul de cazuri si PIB-ul pe cap de
locuitor”, spune Shahina Pardhan, autorul principal al studiului si profesor la Universitatea Anglia
Ruskin School of Medicine, Marea Britanie.
„Acest lucru se datoreaza nu numai capacitatii tarilor mai bogate de a cheltui mai mult pentru
sanatate si preventie, dar este posibil ca suprimarea raspandirii virusului prin izolare sa fie mai
dificil de implementat in tarile mai sarace, cu un numar mai mare de oameni lucrand in sectoare
in care este necesara munca manuala”, adauga Pardhan.
Studiul a examinat indicatorii economici din 38 de tari europene, cum ar fi produsul intern brut,
speranta de viata si cheltuielile publice pe o perioada de doua luni care a corespuns cu sfarsitul

primului val al pandemiei de pe continent, intre 1 aprilie si 31 mai 2020.
Tara cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor din Europa, Luxemburg, s-a dovedit a fi si cea cu cel
mai mic numar de cazuri noi in aceasta perioada, in timp ce contrariul s-a produs in tarile cu un
PIB pe cap de locuitor mai scazut, ca Ucraina, Bulgaria si Romania. in concluziile articolului,
cercetatorii propun ca performanta economica a unei anumite tari sa fie o prioritate de sanatate
„esentiala” pentru politicieni.
„Este bine documentat in literatura academica faptul ca exista o relatie bidirectionala intre
performanta economica a unei tari si o situatie sanitara buna datorita faptului ca sanatatea poate
stimula economia”, conchide articolul.20minutos.es (preluare Rador)
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