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CORESPONDENÞÃ DIN NEW YORK

Lupta dintre „Black Lives
Matter” ºi „All Lives Matter”

P
oate pãrea surprinzãtor pen-
tru strãinii care urmãresc
protestele din Statele Unite,
dar majoritatea oamenilor
de aici, din New York, îi
susþin pe protestatarii Black

Lives Matter.
Sondajele recente, inclusiv cele din
New York Times, aratã cã americanii
s-au deplasat covârºitor în favoarea
miºcãrii - în ultimii doi ani, numãrul
alegãtorilor care cred cã rasismul este
o problemã în America a crescut de la
50%, la peste 75%.

Privind, din strãinãtate videoclipuri
cu revolte sau pãrþi din Seattle tran-
sformate într-un fel de zonã autonomã,
s-ar putea crede cã clasa de mijloc sau

America bogatã este indignatã, înfri-
coºatã sau hotãrâtã sã se apere împotri-
va revoltelor urbane - ºi aceasta cu si-
guranþã a fost cazul în timpul uneia
dintre cele mai sângeroase revolte ra-
siale din istoria recentã, în Los
Angeles Riots, din 1992.

Acum nu este cazul.
În calitate de analist al pieþei bursie-

re, familiarizat cu cercurile comunitã-
þii de pe Wall Street, pot confirma din
experienþa personalã ce aratã sondaje-
le - chiar ºi mulþi americani privilegiaþi
înstãriþi susþin manifestanþii, iar capa-
citatea protestatarilor de a rãmâne pe
strãzi este probabil un rezultat al ace-
stui suflu de sprijin ºi simpatie pe care
îl au din partea publicului.

Pe mãsurã ce au trecut ultimii doi
ani, au apãrut o serie de videoclipuri -
filmate în principal pe telefoanele oa-
menilor - care nu mai pot fi ignorate ºi
sunt similare ºi se confirmã reciproc în
mod depresiv.

În ele o persoanã de culoare este
umilitã, sau bãtutã sau ucisã, iar oame-
nii care o sãvârºesc par sã fie siguri cã
pot scãpa nepedepsiþi, pânã când vor
descoperi, mult mai târziu, prin inter-
mediul mass-media, cã probele au fost
depuse la dosar.

Dovezile au devenit prea eviden-
te în faþa ochilor tuturor pentru a mai
fi ignorate, chiar ºi pentru persoane-
le care încearcã, în mod normal, sã
minimalizeze rasismul - chiar Geor-

ge Bush, uluitor, a recunoscut
într-un comunicat de presã, cã, în
mod întemeiat, America este adesea
vãzutã ca fiind nedreaptã cu oamenii
de culoare.

Cu toate acestea, nu toatã lumea
este de acord cu miºcarea ºi cu sigu-
ranþã Trump ºi susþinãtorii sãi au rã-
spuns la „Black Lives Matter” cu „All
Lives Matter”, un slogan luat în deri-
dere copios de susþinãtorii miºcãrii
Black Lives Matter, care l-au înþeles ca
încercare semanticã de a ignora reven-
dicãrile negrilor.

Motivele acestui lucru sunt compli-
cate ºi specifice istoriei americane.

În primul rând, cred cã a existat o re-
cunoaºtere a faptului cã inegalitatea

din aceastã þarã ºi criza economicã au
mers prea departe în general.

Se pare cã 1989, în retrospectivã, a
oferit un vârf pentru aspiraþiile ame-
ricane - pe mãsurã ce “Communist
world” a intrat în “Capital ist
system”, iar mai multe þãri s-au alã-
turat pieþei mondiale, producþia
americanã a fost devastatã, lãsând o
mulþime de oraºe industriale într-o
sãrãcie incredibilã.

Dacã un român ar face o plimbare
în Gary, Indiana - un oraº-fabricã
aproape abandonat, cunoscut sub nu-
mele de „Pompeiul din Vestul Mijlo-
ciu” - ar putea vedea multe lucruri
care sã-i aminteascã de oraºe indus-
triale similare din România de la înce-

putul anilor ’90 - o bazã industrialã
devastatã, pensii ºi servicii sociale di-
struse, niveluri ridicate de ºomaj ºi di-
sperare generalã.

În România, acest lucru a fost con-
siderat un rãu necesar, deoarece þara
a trecut la capitalism: în Statele Uni-
te, a fost efectul secundar al politici-
lor de globalizare care nu aveau o di-
recþie ideologicã clarã, dar care au
mutat efectiv întreaga economie pro-
ductivã într-o serie de mari oraºe
bine educate, unde a avut loc noua
economie bazata pe „cunoºtinþe” ºi
„servicii”.

DANIEL AMARIEI

(continuare în pagina 12)

ANALIZÃ VERIZON:

“Lucrul la distanþã nu
mai este beneficiu, lux
sau comoditate”

Presiunile care, de-a lungul anilor,
au îndreptat tot mai mult munca de bi-
rou cãtre lucrul la distanþã s-au dezvol-
tat, dar, cu toate acestea, nimeni nu ar
fi putut anticipa schimbarea seismicã
din domeniu, generatã de pandemia de
COVID-19, potrivit unei analize
Verizon, citatã de cxotoday.com.

Aceasta aratã cã lucrul la distanþã
este o preocupare constantã pentru li-
derii de afaceri de pe glob ºi, într-un
asemenea context, think tank-urile,
întreprinderile, cadrele didactice ºi
analiºtii îºi exprimã pãrerile asupra
tendinþelor tehnologice pe care le con-
siderã de impact asupra locului de
muncã al viitorului ºi asupra modului
în care tehnologiile în cauzã conturea-
zã investiþiile în afaceri.

Sursa aduce în atenþie faptul cã,
acum, funcþii întregi ale multor organi-
zaþii globale sunt realizate de la distan-
þã, iar acest lucru pare sã modifice per-
manent modul în care oamenii privesc
piaþa muncii.

Lucrul la distanþã nu mai este bene-
ficiu, lux sau comoditate în prezent,
fiind mai mult decât un program actual
pentru organizaþiile care doresc sã îºi
desfãºoare activitatea în mod obiºnuit.
Analiza considerã cã liderii de busi-
ness vor trebui sã utilizeze acest punct
de cotiturã ca sã genereze un avantaj
competitiv durabil pentru organizaþiile

lor în “noul normal”.

St. Louis Federal Reserve
Bank: ”În ultimii 30 de ani,
lucrul de la distanþã în SUA
a crescut cu 7%, anual”

Chiar înainte de izbucnirea pande-
miei de coronavirus, lucrul la distanþã
a crescut constant în multe þãri de pe
glob. De exemplu, St. Louis Federal
Reserve Bank a constatat cã, în ultimii
30 de ani, lucrul de la distanþã în State-
le Unite ale Americii a crescut cu 7%,
anual. În pofida acestei creºteri, doar
7% dintre civilii americani au în pre-
zent acces la un “loc de muncã flexi-
bil”, potrivit Biroului de Statisticã a
Muncii din SUA.

Prin urmare, multe organizaþii au
rãmas în mare mãsurã, pânã la pan-
demia de COVID-19, adepte ale ideii
locului de muncã la birou. Un motiv
pentru aceastã tendinþã ar putea fi,
conform sursei, faptul cã multe între-
prinderi consacrate au sedii construi-
te în secolul trecut, iar lumea corpo-
rativã este încã definitã în primul
rând de “baby boomers” – cei nãscuþi
între 1946 ºi 1964, care au intrat în
câmpul muncii înainte sã existe tele-
foane mobile, computere personale
ºi internet. (A.V.)

(continuare în pagina 9)

Federal Reserve
deschide tot mai larg
drumul Americii cãtre
fascism

Programul de achiziþie a obligaþiu-
nilor corporate din SUA s-a limitat
pânã acum doar la cumpãrarea unor

unitãþi de fonduri ETF
care sunt structurate pe
baza titlurilor de dato-
rie emise de instituþii
financiare ºi companii
nefinanciare.

Ultimele date de la
Federal Reserve aratã
cã valoarea acestora a
ajuns la circa 37 de mi-

liarde de dolari în sãptãmâna încheiatã
la 10 iunie 2020.

Recent, banca centralã americanã a
anunþat ºi trecerea la cumpãrarea direc-

tã a obligaþiunilor corporate, care se va
face tot în cadrul vehiculului investiþio-
nal special (SPV) denumit Corporate
Credit Facilities LLC, care este admini-
strat de gigantul BlackRock, o compa-
nie de administrarea a activelor finan-
ciare cu numeroºi foºti oficiali ai Fede-
ral Reserve în structurile sale.

Decizia a creat nedumerire pe piaþã.
Pentru John P. Hussman, preºedintele
Hussman Investment Trust, decizia de
cumpãrare directã a obligaþiunilor cor-
porate prin tipãrire nu are niciun sens,
mai ales pe fondul unor randamente
aflate aproape de minimele istorice
(vezi graficul 1).

(continuare în pagina 9)
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Parlamentul decide
impozitarea severã
pentru pensiile speciale

Peste 180.000 de pensionari îºi vor
vedea diminuat venitul lunar, dupã ce
Camera Deputaþilor, în calitate de for
decizional, a decis ieri impozitarea tu-
turor pensiilor speciale cu pânã la
85%. Au fost 307 voturi ”pentru” ºi un
singur vot împotrivã ºi, dacã nu va fi
contestatã la Curtea Constituþionalã,
legea va merge spre promulgare la
preºedintele Klaus Iohannis.

Conform actului normativ, pensiile
speciale, inclusiv pensiile militarilor,
poliþiºtilor ºi magistraþilor vor fi impo-
zitate cu 10%, iar cele cuprinse între
2000 lei ºi 7000 lei - ºi cu 85% pentru
ce depãºeºte 7001 lei.

Imediat dupã aprobarea actului nor-
mativ, preºedintele interimar al PSD,
Marcel Ciolacu, a spus: “Am aºteptat
timp de ºase luni ca domnul Orban ºi
guvernul PNL sã vinã cu o ordonanþã
de urgenþã în privinþa impozitãrii pen-
siilor speciale. Mai ales cã au anunþat

cã nu sunt suficienþi bani pentru dubla-
rea alocaþiilor ºi mãrirea pensiilor.
PSD a votat astãzi (n.r.-ieri) impozita-
rea tuturor pensiilor speciale, pe baza
unui proiect iniþiat de parlamentarii
social-democraþi. (...) Îl somez public
pe domnul Orban cã, din acest mo-
ment, are resursa financiarã pentru du-
blarea alocaþiilor ºi mãrirea pensiilor.
Acest motiv (n.r. – al lipsei resursei fi-
nanciare) nu mai existã”.

În cadrul dezbaterilor, deputatul
Claudiu Nãsui (USR) a afirmat cã
“pensiile speciale sunt furt” ºi cã prin
adoptarea proiectului de lege privind
impozitarea lor se renunþã la un “sis-
tem ruºinos care le-a permis unora sã
aibã pensii de 76.000 de lei”.

Liderul deputaþilor liberali, Florin
Roman a spus: “Sigur cã acum sunt
foarte mulþi procurori, ºefi din armatã
care sunt supãraþi”. (G.M.)
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