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SEMI-STARE DE URGENÞÃ

Baricada lui Orban
împotriva pandemiei
lNoi restricþii intrã în vigoare astãzi pentru
combaterea rãspândirii pandemieilMagazine,
ºcoli, târguri ºi pieþe închise, circulaþie nocturnã
restricþionatãlMasca, obligatorie în toate spaþiile
publicelAdrian Marinescu: “Eu nu cred cã, în
afarã de mãsurile privind telemunca, restricþiile îºi
vor atinge scopul“

C
eea ce mulþi aºteptau încã de
la mijlocul lunii octombrie,
când au fost înregistrate 3000
de noi infectãri în 24 de ore,
s-a întâmplat abia dupã ce vi-
neri am atins numãrul de

10260 de persoane infectate într-o sin-
gurã zi cu Sars-Cov 2: lockdown par-
þial în România.

De fapt vorbim despre o semi-stare
de urgenþã, solicitatã de preºedintele
Klaus Iohannis ºi pusã în aplicare de
Guvern, în urma hotãrârii nr. 52/2020
adoptatã joi noapte de Comitetul Na-
þional pentru Situaþii de Urgenþã.

Pentru cã, în opinia ºefului statului,
democraþia nu poate fi pusã între paran-
teze ºi este nevoie de alegeri parlamen-
tare în 6 decembrie, Guvernul a decis
înãsprirea mãsurilor luate în 14 octom-
brie când a prelungit starea de alertã cu
încã 30 de zile, pânã în 15 noiembrie.

Înãsprirea decisã sãptãmânã trecutã
ºi pusã în aplicare astãzi va fi valabilã
30 de zile, pânã dupã alegerile parla-
mentare, când acelaºi Cabinet Orban,
înaintea constituirii viitorului Guvern,
va decide dacã va ridica actualele re-
stricþii sau le va prelungi pânã în 15 ia-
nuarie 2021.

Referitor la noile restricþii introduse

de Guvern, doctorul Adrian Marine-
scu, medic epidemiolog la Institutul
Naþional Matei Balº, coordonator al
Programului HIV/Sida, susþine cã ace-
stea nu privesc toate situaþiile de risc
privind transmiterea Sars-Cov2.

Adrian Marinescu a declarat pentru
Ziarul BURSA: “Eu nu cred cã, în afa-
rã de mãsurile privind telemunca, re-
stricþiile îºi vor atinge scopul, adicã re-
ducerea rãspândirii pandemiei. De
exemplu, sunt de acord cã pieþele re-
prezintã un loc unde existã un risc ridi-
cat, dar acesta este egal sau mai mic
decât riscul privind transportul în co-
mun. Dacã Guvernul nu va reuºi sã im-
punã companiilor reorganizarea pro-
gramului de lucru pentru a evita aglo-
merarea transportului în comun, mã
tem cã mãsurile restrictive impuse
acum nu sunt suficiente. În privinþa
închiderii magazinelor pe timp de no-
apte ºi restricþionarea circulaþiei între
orele 23 ºi 5 sau 6 dimineaþã, nu cred
cã vor avea mari efecte, pentru cã,
dacã vor, oamenii se pot întâlni în tim-
pul zilei, iar riscul rãspândirii pande-
miei rãmâne la fel de ridicat”.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 10)

Ilustraþie de MAKE

ªantajul, ultimul instrument de
politicã monetarã al BCE?
B

CE ar putea sã-ºi reducã sprijinul
pentru þãrile împovãrate de dato-
rii ale zonei euro pentru a le “mo-

tiva” sã accepte creditele oferite în ca-
drul programului de redresare
de 750 de miliarde de euro, cu-
noscut sub numele Next Gene-
ration EU.

Acesta este rezumatul unui
articol recent de la Reuters,
unde se aratã cã “BCE ar putea
sã ofere o susþinere mai puþin
generoasã pentru guvernele
îndatorate”.

Pânã în prezent, cea mai mare parte
a “susþinerii” este reprezentatã de
cumpãrarea obligaþiunilor emise de
guvernele din zona euro, astfel încât sã
fie menþinute sub control costurile de
finanþare.

Pentru sprijinirea unor guverne fali-

mentare de la periferia zonei euro, cum
sunt cele ale Italiei sau Spaniei, Banca
Centralã Europeanã a înlãturat orice
obstacol din calea sa, inclusiv cele pre-

vãzute în tratatele fundamentale
ale UE, odatã cu lansarea pro-
gramului PEPP (Pandemic
Emergency Purchase Program-
me).

Tocmai succesul acestui pro-
gram, în cadrul cãruia nu existã
limite pentru achiziþiile de obli-
gaþiuni guvernamentale, repre-

zintã acum o problemã, întrucât þãri
precum Spania sau Portugalia nu ºi-au
arãtat cu destul entuziasm interesul
pentru creditele oferite de Comisia Eu-
ropeanã.

Motivul este simplu: condiþiile im-
puse pentru primirea fondurilor, dar ºi
obligativitatea direcþionãrii acestora

cãtre anumite sectoare, cum ar fi digi-
talizarea sau economia verde.

Dilema BCE a fost “transmisã”
agenþiei Reuters de patru surse anoni-
me din cadrul instituþiei.

“BCE a cumpãrat în mod excesiv
obligaþiunile Italiei ºi Spaniei în cadrul
PEPPºi a forþat, astfel, scãderea randa-
mentelor pânã nivelul anterior pande-
miei, însã a fãcut mai puþin atractive
împrumuturile în cadrul programului
Next Generation EU”, mai scrie
agenþia de ºtiri.

Cu câteva zile înainte de publicarea
articolului de la Reuters, problema a
fost abordatã ºi într-o scurtã analizã de
la Peterson Institute for International
Economics (PIIE), unde se afirmã cã
“Europa de Sud va regreta cã nu pri-
meºte acum creditele de la UE”.

(continuare în pagina 12)
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CORESPONDENÞÃ DIN SUA

Biden, votul
anti-Trump

D
e când fiecare reþea majorã
de ºtiri din SUA a anunþat
cã o victorie a lui Biden era
inevitabilã, New York-ul a
intrat în sãrbãtoare. Oame-
nii au blocat traficul cu pe-

treceri în stradã, destupând sticle de
ºampanie, dansând ºi, în acest oraº
multietnic, punând muzicã de toate fe-
lurile în fiecare limbã la boxe scoase în
stradã. Dupã patru ani în care mulþi oa-
meni din oraºele mari s-au crezut con-
duºi de un nebun, poate cã meritãm o
zi de distracþie. Totuºi, problemele
SUA sunt departe de a se fi terminat.

În primul rând, dimensiunea atacu-
rilor contra democraþiei din aceastã
þarã este nemaiîntâlnitã, de la fondarea
sa, în 1776. Chiar dacã mulþi republi-
cani nu zic nimic despre refuzul lui
Trump de a accepta rezultatele alegeri-
lor, un numãr surprinzãtor de comen-
tatori cer ca Trump sã înceapã proce-
duri juridice complexe ca sã rãmânã la
conducere. Chiar dacã sunt puþine
ºanse ca acestea sã aibã succes – ºi

sunt prea tehnice ca sã fie descrise
într-un articol scurt - ar reprezenta
efectiv o loviturã de stat pentru votul
cetãþenilor, ceea ce majoritatea acestor
comentatori doresc. Unii dintre cei
mai înflãcãraþi comentatori de dreapta
îi numesc pe votanþii lui Biden “trãdã-
tori” – ceea ce, þinând cont de faptul cã
majoritatea americanilor au votat pen-
tru el, aratã cât de dedicaþi sunt demo-
craþiei – chiar ºi fiul preºedintelui a
chemat la “Rãzboi total”.

De aceea este inexplicabil pentru o
mare parte a þãrii cum, în ciuda refuzu-
lui lui Trump de a accepta regulile de
bazã ale democraþiei, oamenii conti-
nuã sã voteze pentru el. Lãsând politi-
ca la o parte, spun votanþii lui Biden
(care sunt o coaliþie de albi bogaþi ºi
educaþi, ºi de grupuri de minoritãþi),
chiar dacã nu eºti de acord cu ce oferã
Biden, cum poþi sã sprijini un inamic al
procesului democratic?

DANIEL AMARIA

(continuare în pagina 12)

ASF a amendat-o pe Carmen Popa,
dupã ce i-a validat raþionamentul
privind convocarea AGOA SIF Oltenia
l Evaluarea riscurilor în procesul decizional nu constituie o faptã abuzivã, nici o faptã neloialã, ci
îndeplinirea unei obligaþii legale, spune fostul administrator al SIF-ului din Craiova într-o adresã
trimisã Autoritãþiil Toate riscurile juridice ºi de piaþã pe care le-a anticipat ºi expus cãtre ASF
s-au produs ºi se menþin, apreciazã Carmen Popal Administratorii au obligaþia de loialitate faþã de
interesul superior al societãþii ºi al tuturor categoriilor de acþionari, fiindu-le interzis sã fie loiali
doar unui grup de acþionari, mai spune fostul administrator al SIF5

A
utoritatea de Supraveghere Finan-
ciarã (ASF) a sancþionat-o recent
pe Carmen Popa cu o amendã de

60.000 de lei, pe motivul cã nu ºi-a înde-
plinit atribuþiile ce îi reveneau ca admi-
nistrator al SIF Oltenia (SIF5), respectiv
a afectat dreptul SIF Banat-Criºana
(SIF1) ºi SIF Muntenia (SIF4) de a obþi-
ne convocarea adunãrii acþionarilor
SIF5, dupã ce în prealabil îi validase ra-
þionamentul privind desfãºurarea AGA,
reiese din mai multe documente intrate

în posesia Ziarului BURSA.
Dacã Carmen Popa a scãpat cu o

amendã de “numai” 60.000 de lei, în
condiþiile în care Autoritatea a gãsit
circumstanþe atenuante în conduita sa,
Tudor Ciurezu, Nicolae Stoian ºi Ani-
na Radu, membri ai Consiliului de
Administraþie al SIF Oltenia pânã în
12 octombrie, au fost sancþionaþi cu
câte 130.000 de lei.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 3)

Tudor Ciurezu, Anina Radu ºi Carmen Popa au

discutat personal cu membrii conducerii supe-

rioare a SIF Banat-Criºana, propunându-le sã

renunþe la cererile de chemare în judecatã ºi

sã fie de acord cu convocarea AGOA în vederea

alegerii celor cinci membri ai Consiliului, con-

form Actului Constitutiv modificat în temeiul

Hotãrârilor AGEA din 9 mai 2020, dar propune-

rile s-au izbit de un refuz iraþional, fapt ce a

fost transmis vicepreºedintelui ASF Gabriel

Grãdinescu, se aratã într-un document intrat

în posesia Ziarului BURSA.

Cauzele eºecului lui Donald Trump
Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush senior: cei trei preºedinþi ai Statelor

Unite - doi republicani ºi un democrat - au în comun cu Donald Trump ratarea

celui de-al doilea mandat prezidenþial. Sunt sigurii care, dupã al doilea rãzboi

mondial, nu au reuºit sã-ºi reînnoiascã mandatul. De fapt, de la Herbert Hoo-

ver - ales în 1928 ºi care a fost preºedinte în timpul Marii Crize -, pânã la Gerald

Ford - primul ºi sigurul preºedinte al SUA care nu a fost ales nici preºedinte,

nici vicepreºedinte ºi care a preluat mandatul dupã demisia lui Richard Nixon,

în 1975 – deci aproape cinci decenii, toþi preºedinþii care au candidat la pro-

pria lor succesiune au reuºit sã câºtige un al doilea mandat.

(continuare în pagina 12)

CU 290 DE VOTURI ELECTORALE

Joe Biden, preºedintele ales al SUA
Americanii l-au ales pe democratul Joe Biden, cu peste 75 de milioane de voturi, al 46-lea preºedinte

din istoria SUA, conform anunþurilor fãcute sâmbãtã de mai toatã presa din Statele Unite, care men-

þioneazã cã acesta ºi-a asigurat 290 de voturi electorale, faþã de 214, cât a obþinut republicanul Do-

nald Trump, actualul deþinãtor al fotoliului de la Casa Albã.

Joe Biden, în vârstã de 78 de ani, a susþinut, sâmbãtã seara, în oraºul sãu natal, Wilmington, Delawa-

re, un prim discurs ca preºedinte ales, afirmând cã poporul american ºi-a exprimat în mod clar opþiu-

nea. Biden a dat asigurãri cã va munci din greu ºi pentru cei care l-au votat, ºi pentru cei care nu l-au

votat. “Oamenii acestei naþiuni ne-au asigurat o victorie clarã”, a afirmat Biden, declarându-se co-

pleºit de încrederea care i-a fost acordatã în acest scrutin. (V.R.)

(continuare în pagina 12)
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