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air-play financiar
este un concept
lansat de lumea fot-
balui. Ideea e sim-
plã, nu cheltuieºti
mai mult decât
încasezi, într-o
lunã, într-un an, in-
diferent de ce ac-
þionar, mogul, in-
vestitor intrã în joc.

Mass-media, în
special cea autoh-

tonã, ar avea nevoie de o asemenea re-
glementare ca de aer. Chiar ºi în ceasul
al doisprezecelea, ar fi beneficã, o ba-
rierã în calea ”sinuciderii”. Desigur,
pentru moment, e tentant ca zia-

rul/site-ul/postul radio-TV sã fie pre-
luat de un ”mogul” cu sacul plin de
bani, albi-gri-negri. Salariile cresc, nu
mai eºti cocoºat de grija încasãrilor,
publicitatea o vinzi cu discounturi

uriaºe, doar aºa, de
dragul de a vedea în
comã capra vecinului.
Când banii din sac se
terminã, e greu sã mai
gãseºti echilibru, ai
stricat piaþa, încasãrile
din publicitate sunt
mici, angajaþi i au
aºteptãri mari, totul se

prãbuºeºte în insolvenþã ºi faliment.
Aºa a murit o parte a presei!

Existã mici enclave media în care

balanþa e þinutã cu strãºnicie în mânã,
afacerea se întinde exact cât e plapu-
ma, dar efortul acestora e uriaº când
concurenþa e neloialã ºi e alimentatã,
temporar, dar dramatic, cu banii
dintr-o altã sursã decât cea fireascã.

Problemele presei autohtone sunt
extrem de diverse.Televiziunile suferã
din cauza lipsei de credibilitate, în
condiþiile în care albul de la un post
este negru la un altul ºi curcubeu la al
treilea. Ziarele tipãrite fac greu faþã
asaltului internetului ºi problemelor
legate de difuzare. Site-urile cu conþi-
nut serios se poziþioneazã greu ºi sunt
dificil de reperat din cauza ofertei
uriaºe în care mizeriile sunt la un click
distanþã de documentele serioase. Dar

acestea sunt chestiuni care teoretic pot
fi reglate din interior, iar o dispariþie
legatã de aceste cauze poate fin
consideratã drept una ”naturalã”.

O reglementare strictã în acest sens,
a fair-play-ului financiar, este absolut
necesarã în acest moment pentru acti-
vitatea mass-media, astfel subordona-
rea politicã ar putea fi evitatã, chiar
dacã nu ar dispãrea cu totul.

Moguliada

În urmã cu un deceniu, când se rea-
liza prima suspendare din funcþie a
preºedintelui Traian Bãsescu, aveau
loc repoziþionãri ºi se lansau acuzaþii
în ceea ce priveºte cele mai puternice

trusturi media. A fost un rãzboi din
care absolut toatã lumea a avut de pier-
dut, s-a vorbit de interese strãine de
ideile de presã ºi de afacere normalã ºi
ulterior s-a dovedit cã lucrurile nu au
funcþionat deloc aºa cum trebuie.

Dan Voiculescu, Dinu Patriciu ºi
Sorin Ovidiu Vântu au reprezentat
principalele þinte ale preºedintelui
Bãsescu la finalul primului sãu mandat
ºi pe parcursul celui de-al doilea. Atitu-
dinea faþã de Adrian Sârbu a fost una
variabilã, iar Dan Diaconescu a fost pri-
vit în permanenþã ca un „element exo-
tic”. Peste toate acestea s-a suprapus ºi
criza economicã, iar efectele au fost de-
vastatoare. Multe ziare au dispãrut, iar
investitori importanþi din zona presei

fie au vândut afacerile, fie sau retras sau
”au fost ajutaþi” sã se retragã.

Dinu Patriciu a vândut trustul Ade-
vãrul lui Cristian Burci în 2012, dupã
care s-a concentrat exclusiv pe divor-
þul de prima soþie ºi pe problemele de
sãnãtate. În momentul realizãrii tran-
zacþiei, Dinu Patriciu avea dificultãþi
financiare enorme atât cu Adevãrul
Holding SRL, cât ºi cu firma Mic.ro
Retail SRL, care intrase în faliment, pe
lista creditorilor aflându-se la vremea
respectivã peste 1.200 de societãþi ºi
persoane fizice ºi aproximativ 5.000
de salariaþi neplãtiþi.
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