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Jurnalism blocat ºi cu
ajutorul pandemiei

P
roblemele jurnalismului manife-
state înainte de izbucnirea crizei
sanitare s-au adâncit ºi mai mult
în timpul pandemiei. Guvernele

au acþionat adesea lipsit de transparenþã,
iar fenomenul fake -news a înflorit în to-
atã hidoºenia sa. Jurnalismul profesio-
nist rãzbate tot mai greu prin încrengãtu-
ra realizatã de pseudo livratorii de infor-
maþii, iar oamenii sunt tot mai debusola-
þi, mulþi dintre ei neºtiind cum sã-ºi alea-
gã sursele de informare.

World Press Freedom Index 2021,
realizat de Reporteri fãrã Frontiere
(RSF), aratã cã “vaccinul” împotriva
dezinformãrii - jurnalismul - este “com-
plet sau parþial blocat” în 73% dintre
cele 180 de þãri clasificate de organiza-
þie. Cifrele sunt îngrijorãtoare, mai ales
cã trendul esteuºor ascendent. Situaþia
din þara noastrã nu este deloc îmbucurã-
toare, chiar dacã locul ocupat, 48, este
unul bun comparativ cu þãrile din zonã
(Bulgaria, Serbia, Ungaria, Polonia...).
Conform raportului, viziunea Guvernu-

lui încurajeazã cenzura ºi autocenzura.
Mecanismele de finanþare media sunt în
cele mai multe cazuri opace ºi chiar co-
rupte, iar politicile editoriale sunt subor-
donate intereselor proprietarilor, care
deseori le folosesc ca unelte de propa-
gandã. În acelaºi timp, informaþii despre
acþionariatul media sunt ascunse publi-
cului, Consiliul Naþional al Audiovi-
zualului a încetat sã mai punã la dispozi-
þie aceste informaþii pe baza faptului cã
încalcã legislaþia privind protecþia date-
lor, se aratã în raportul ONG-ului.

Conform indexului, Guvernul Ro-
mâniei ºi oficialii de stat au întârziat sã
furnizeze informaþii despre consumabi-
lele medicale ºi alte cheltuieli în legãtu-
rã cu efectele pandemiei. În timpul stãrii
de urgenþã, Guvernul a anunþat o politi-
cã controversatã care viza interzicerea
platformelor online ce promoveazã ºtiri
false ºi teorii ale conspiraþiei dar, în
practicã, a avut ca efect creºterea profi-
lului lor. (O.D.)

(continuare în pagina 13)

Mai existã limite pentru
datoriile din conturile în
marjã din Statele Unite?

U
ltimele date de la Autoritatea de
Reglementare a Industriei Fi-
nanciare din Statele Unite
(FINRA, Financial Industry Re-

gulatory Authority) aratã o dina-
micã extraordinarã a datoriilor
acumulate de investitori în con-
turile de tranzacþionare în marjã.

Valoarea totalã a acestora a urcat
pânã la 822,6 miliarde de dolari, un
nou nivel record, de aproape douã
ori mai mare decât cel înregistrat
înainte de declanºarea crizei finan-
ciare globale (vezi graficul 1).

Dupã cum se observã, corelaþia dintre
traiectoria indicelui S&P 500 ºi nivelul
datoriilor în marjã este foarte ridicatã.
Indicele S&P 500 a crescut cu 1388 de
puncte din martie 2020 pânã în martie
2021, un avans de aproape 54%, în
condiþiile în care datoriile investitori-
lor au crescut cu circa 343 de miliarde
de dolari, respectiv un avans de 71,6%.

O creºtere anualã mai mare, de 78%,
s-a înregistrat în martie 2000, cu puþin

timp înainte de prãbuºirea bule specula-
tive dot-com (vezi graficul 2).

“Creºterea gradului de leverage a con-
dus la o presiune extraordinarã de cumpã-

rare a acþiunilor, care a împins co-
taþiile la un nivel nebunesc”, a
avertizat recent analistul financiar
Wolf Richter pe blogul sãu, iar
“istoria ne aratã cã o creºtere ex-
plozivã a datoriilor din conturile în
marjã precede, poate chiar este o
precondiþie, pentru cele mai mari
scãderi ale burselor”.

Întrebat despre gradul extrem
de ridicat de leverage al investitorilor ºi
implicaþiile pentru stabilitatea sistemu-
lui financiar în cadrul emisiunii “60 Mi-
nutes” de la CBS, Jerome Powell,
preºedintele Federal Reserve, a declarat
cã “nu pot exprima o opinie cu privire la
acea statisticã”, însã ºi-a exprimat încre-
derea în capacitatea instituþiilor financia-
re reglementate de a administra astfel de
riscuri.

(continuare în pagina 16)
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China dã din coate sã
ajungã pe primul loc

C
hina þinteºte sã devinã cea
mai mare economie mon-
dialã, intenþie care tran-
spare ºi din discursurile pe
care le au oficialii þãrii.
Eforturile în aceastã di-
recþie sunt vizibile, þinând
cont cã economia chinezã

a fost singura care a crescut în anul pan-
demic ºi a reuºit sã-ºi revinã foarte ra-
pid ºi sã-ºi reia cursul normal.

China nu va urmãri sã devinã o hege-
monie, indiferent de cât de puternicã va
fi, conform preºedintelui Xi Jinping,
care cere o guvernanþã globalã “mai co-
rectã ºi mai echitabilã”.

Oficialul chinez a lansat ieri, la Foru-

mul anual Boao pentru Asia, desfãºurat
în provincia Hainan, un apel la respinge-
rea structurilor de putere hegemonice în
guvernarea mondialã.

În contextul tensiunilor în creºtere
dintre Washington ºi Beijing, preºedinte-
le Xi Jinping a criticat eforturile unor þãri
de a construi bariere care “dãuneazã uno-
ra ºi nu aduc beneficii nimãnui”.

Beijingul s-a confruntat din ce în ce
mai mult cu SUA ºi alte þãri, atât din
Asia-Pacific, cât ºi din Europa, pe diver-
se teme - de la drepturile omului la prac-
tici comerciale neloiale. Aceste þãri ºi-au
exprimat îngrijorarea cu privire la creºte-
rea influenþei politice ºi economice a
Chinei, considerând cã þara asiaticã

ameninþã ordinea globalã.
La ceremonia de deschidere a Foru-

mului Boao, Xi Jinping a spus: “Lumea
vrea echitate, nu hegemonie. O þarã mare
trebuie sã arate cã este o þarã mare
asumându-ºi mai multã responsabilitate.
Oricât de puternicã ar deveni, China nu
va cãuta niciodatã hegemonia, expansiu-
nea sau o sferã de influenþã, ºi nici nu se
va angaja vreodatã într-o cursã a înarmã-
rilor”. Potrivit liderului chinez, þara pe
care o conduce este un campion al globa-
lizãrii ºi al sistemului comercial multila-
teral, iar normele internaþionale nu ar
trebui stabilite de una sau câteva naþiuni.

Fãrã sã numeascã vreo þarã, preºedin-
tele chinez a spus cã marile naþiuni ar tre-

bui sã se comporte într-un mod “potrivit
cu statutul lor”.

Amintim însã, cã statul chinez a im-
pus sancþiuni comerciale unilaterale
împotriva unor þãri, inclusiv Australiei,
dupã ce þara respectivã ºi-a exprimat
sprijinul pentru o anchetã internaþionalã
cu privire la pandemia de coronavirus,
care a izbucnit în China.

Relaþii tensionate

Declaraþiile fãcute de oficialul chinez
au venit în timp ce relaþiile SUA-China nu
sunt deloc liniºtite sub conducerea
preºedintelui american democrat Joe Bi-
den. Asta, dupã ce practicile comerciale

ale Chinei au fost în centrul unui intens
rãzboi vamal între Beijing ºi Washington
sub administraþia anterioarã, a republica-
nului Donald Trump, când SUA acuzau
Beijingul cã dispune de filiale americane
care le conferã firmelor chinezeºti un
avantaj neloial în strãinãtate ºi de transfe-
ruri forþate de tehnologie ºi proprietate in-
telectualã.

Statele Unite, Regatul Unit, Japonia ºi
alte state s-au pronunþat împotriva Chi-
nei cu privire la probleme care variazã de
la autonomia Hong Kongului - o regiune
administrativã specialã chinezã - pânã la
acuzaþii de încãlcãri grave ale drepturilor
omului în vestul Chinei. (V.R.)

(continuare în pagina 16)
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NOUA LEGE A DÃRII
ÎN PLATÃ –
DEZBÃTUTÃ LA CCR

Avocaþii
clienþilor i-au
pus pe gânduri
pe magistraþii
Curþii
Constituþionale

N
oua lege a dãrii în platã a fost
dezbãtutã ieri la Curtea Consti-
tuþionalã, dupã ce mai multe
bãnci ºi IFN-uri au sesizat CCR

în ceea ce priveºte constituþionalitatea
textului legislativ. Se pare cã avocaþii
debitorilor - Alexandra Ianul (fostã Bu-
rada) ºi Gheorghe Piperea - i-au pus pe
gânduri pe magistraþii de la CCR,
întrucât aceºtia nu s-au pronunþat pe su-
biect pânã la închiderea ediþiei.

Alexandra Burada a precizat, ieri,
dupã discuþiile de la Curtea Constituþio-
nalã, cã, dintre toate criticile aduse de
bãnci, chestiunea spinoasã rãmâne aceea
potrivit cãreia, în opinia instituºiilor ban-
care, trebuia sã existe un aviz al BNR
pentru ca aceastã lege sã fie adoptatã.
Avocaþii clienþilor au susþinut cã nu era
necesar un astfel de aviz.

Asupra Legea nr. 52/2020 de modifi-
care a Legii dãrii în platã nr. 77/2016 s-a
exercitat deja un control a priori de con-
stituþionalitate, în urmarea unei sesizãri a
parlamentarilor USR ºi PNL, iar CCR,
prin decizia nr. 731/2019, a declarat cã
proiectul este constituþional, exceptând
pragul de 20% de variaþie de curs valutar,
care poate fi considerat compatibil cu
Constituþia doar cu condiþia ca variaþia
de curs valutar sã fie mai gravã ºi sã aibã
persistenþã în timp, subliniazã Gheorghe
Piperea. Avocatul a scris, ieri, pe pagina
sa de Facebook: “În Parlament, variaþia
de curs valutar a fost stabilitã la 52,6%
(procent care nu este arbitrar, ci rezultã
din regulamentele BNR referitoare la ri-
scul valutar), iar persistenþa în timp a fost
stabilitã la ºase luni anterioare notificãrii
de reechilibrare a contractului (sau de
dare în platã a imobilului ipotecat, în
vederea ºtergerii datoriei).

Cu o singurã excepþie (recte, lipsa avi-
zului prealabil al BNR asupra legii...),
autorii excepþiilor au repetat mecanic
aceste obiecþii ale parlamentarilor
USR-PNL (...). Deci, în mod normal, ar
trebuie respinse ca inadmisibile“.

În opinia specialistului, repetarea ace-
stor argumente semnificã ”atât o acþiune
concertatã, cartelarã a bãncilor, cât ºi o co-
ordonare ilegitimã cu o parte consistentã a
establishmentului politic”: ”Faptul cã atât
instanþele care au trimis la CCR cererile
de sesizare cu excepþii de neconstituþiona-
litate, cât ºi pocurorul de ºedinþã au susþi-
nut cã aceste motivaþii sunt inadmisibile,
cerând respingerea lor pentru cã au fost
deja respinse de CCR, prin decizia
nr.731/2019, nu este o surpizã.

În schimb, faptul cã procurorul de
ºedinþã a considerat, totuºi, întemeiat,
afectând constituþionalitatea întregii
Legi nr.52/2020, «motivul» referitor la
lipsa avizului BNR, este o surprizã.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 4)

Reginaintrã în„crepusculul”
domniei sale dupã ce
ºi-a luat rãmas bun de la
Prinþul Philip

A
cum, când Familia Regalã ºi-a
luat rãmas bun de la prinþul Phi-
lip, atenþia se îndreptã astãzi la
cea de-a 95-a aniversare a reginei

Elisabeta a II-a ºi, în lunile urmãtoare, la
celebrarea care marcheazã cei 70 de ani
pe tron. Aceastã combinaþie de eveni-
mente aminteºte Regatului Unit cã
domnia reginei, singurul monarh pe
care majoritatea subiecþilor ei l-au cu-
noscut vreodatã, este finitã. Acest lucru
a declanºat speculaþii despre cât timp
va rãmâne pe tron, cum va arãta monar-
hia în viitor ºi, pentru unii, chiar dacã ar
trebui sã existe în continuare, potrivit
Associated Press (AP).

„Regina se mutã cu siguranþã acum în
amurgul domniei sale ºi într-o nouã etapã
a domniei sale”, a spus, citat de AP, Anna
Whitelock, directorul Centrului pentru
Studiul Monarhiei Moderne de la Royal

Holloway, Universitatea din Londra,
adãugând: „Acum este vãduvã ºi rãmâne
de vãzut cum va rãspunde la acest lucru”.

A.T.
(continuare în pagina 16)


