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Creierul uman,
upgradat de noile

tehnologii
lDepartamentul de Apãrare al SUA dezvoltã o tehnologie care ar putea fi folositã pentru modificarea amintirilor

M
aºinile ne pot citi
creierul ºi puþine lu-
cruri le pot opri, de-
oarece tehnologia
actualã – nu cea vii-
toare - oferã acces la
funcþionarea inte-

rioarã a creierului, iar decidenþii poli-
tici par incapabili sã reglementeze im-
plementarea acesteia, aratã un articol
publicat de Politico.eu.

Din materialul respectiv reiese cã
unul din domeniile cu risc ridicat în
controlarea comportamentului uman
este neurotehnologia. Profesorul
american Rafael Yuste de la Centrul

pentru Neurotehnologie al Universi-
tãþii Columbia, care a controlat în
2019, prin intermediul noilor tehno-
logii implantate la nivel cerebral,
comportamentul ºoarecilor, avertize-
azã cã existã puþine lucruri care pot
împiedica controlarea creierului
uman, aratã sursa citatã.

Utilizatã responsabil, neurotehno-
logia poate constitui un mijloc eficient
de tratare a bolilor Alzheimer ºi Par-
kinson, precum ºi pentru dezvoltarea
membrelor protetice ºi a logopediei.

GEORGE MARINESCU
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Afiº al filmului Transcendence (Viaþa dupã moarte) - un film SF americano-chinezesc din 2014 despre inteligenþa artificialã. Will Caster este un cercetãtor
care doreºte sã uneascã conºtiinþa colectivã a oamenilor într-o singurã maºinãrie. Este regizat de Wally Pfister (debut regizoral) ºi scris de Jack Paglan.
În film apar Johnny Depp, Rebecca Hall, Kate Mara, Cillian Murphy, Paul Bettany ºi Morgan Freeman.

GRAM AUR = 243,5212 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,5549 RON EURO = 4,9345 RON DOLAR = 4,1756 RON

Contracþie majorã ºi
neaºteptatã a activitãþii
economice din China

I
ndicele PMI (Purchasing Mana-
gers’ Index) agregat pentru activi-
tatea economicã din China a atins
un maxim de 55,7 puncte dupã co-

lapsul din faza acutã a pandemiei. Se
întâmpla în noiembrie 2020, iar
de atunci traiectoria descedentã
s-a accentuat puternic, în spe-
cial în ultimele patru luni (vezi
graficul 1).

Datele de la China Federation
of Logistics and Purchasing
(CFLP), agregate de Biroul Na-
þional de Statisticã al Chinei
(NBSC), aratã o scãdere lunarã de 3,5
puncte a indicelui PMI agregat în august
2021, pânã la 48,9 puncte, cel mai redus
nivel din ultimele 18 luni, în condiþiile în

care indicele sectorului serviciilor a scã-
zut cu 5,8 puncte, pânã la 47,5 puncte
(n.a. o valoarea sub 50 de puncte aratã
contracþie).

Cu excepþia valorii de 29,6 puncte,
din februarie 2020, nivelul indi-
celui PMI pentru sectorul servi-
ciilor din China din august 2021
este cel mai scãzut din ultimii 14
ani, respectiv de când au început
sã fie publicate datele pentru
acest sector economic.

Indicele activitãþii din indu-
stria prelucrãtoare a scãzut cu 0,3

puncte, pânã la 50,1 puncte, de asemenea
cel mai redus nivel din ultimul an ºi
jumãtate.

(continuare în pagina 12)

STUDIU AL UNIVERSITÃÞII DIN FLORIDA
PENTRU SUA:

Listãrile directe le-au
adus companiilor creºteri
mai mari decât IPO-urile

V
aloarea acþiunilor companiilor
care au intrat pe bursa americanã
prin listare directã a crescut cu
64,4% de la momentul lansãrii

pe piaþã pânã la finele lunii august 2021,
faþã de 26,8% - cât a fost avansul în ca-
zul societãþilor listate în mod tradiþional
prin ofertã publicã iniþialã (IPO), aratã o
analizã a profesorului de finanþe Jay Rit-
ter, de la Universitatea din Florida, pre-
luatã de The Wall Street Journal.

Într-o listare directã, o companie înce-
pe, pur ºi simplu, sã fie tranzacþionatã la
bursã într-o zi stabilitã. Existã un preþ de
referinþã pentru nivelul la care ar putea
începe tranzacþionarea titlurilor, dar nu
sunt vândute acþiuni în avans la acel preþ,
cum se face în cazul IPO. Acþionarii exi-
stenþi îºi pot vinde acþiunile deþinute, dar
companiile nu strâng vreo sumã de bani
prin listarea directã. În general, compa-
niile care aleg aceastã cale de listare sunt

într-o formã financiarã solidã ºi nu au ne-
voie sã atragã capital, aºa cum se
întâmplã printr-un IPO tradiþional.

Doar zece companii s-au listat direct
pe piaþa americanã, de când Comisia
pentru valori mobiliare ºi burse din SUA
(SEC) a autorizat aceastã modalitate de
intrare pe piaþã, în 2018. În anul respec-
tiv, platforma de streaming muzical Spo-
tify Technology SA a fost prima compa-
nie importantã care a devenit publicã
prin listare directã.

Conform sursei, puþine companii re-
curg la aceastã metodã de listare, deoa-
rece a fost conceputã iniþial ca o modali-
tate prin care investitorii existenþi ies
din acþionariat prin vânzarea acþiunilor
lor pe piaþa publicã, ºi nu pentru a gene-
ra capital nou.

V.R.
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JURNALISM IMPERSONAL

Roboþi, în locul reporterilor
Folosirea noilor tehnologii bazate pe Inteligenþa Artificialã (AI) reprezintã o

tentaþie nu doar pentru guvernele din orice colþ al lumii ºi pentru forþele armate, ci
ºi pentru unii dintre oamenii de afaceri puternici de pe mapamond.

De exemplu, imediat dupã preluarea sa de cãtre Jeff Bezos, cotidianul american
The Washington Post a început sã foloseascã AI, mai precis un sistem numit He-
liograf, pentru redactarea de ºtiri scurte sau mesaje informative. Sistemul a fost fo-
losit pentru prima datã pentru acoperirea informaþiilor legate de desfãºurarea Jo-
curilor Olimpice la Rio de Janeiro în 2016, iar de atunci ºi pânã acum el a fost folo-
sit ºi pentru campaniile politice din SUA, precum ºi cu ocazia scrutinelor electora-
le pentru Congres sau pentru funcþia de preºedinte. (G.M.)
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Cine nu va face faþã
presiunilor inflaþioniste
va pieri

D
e anul trecut am început sã tot
auzim despre aºa zisele lipsuri,
raritãþi ºi probleme de aprovi-
zionare, transporturi ºi aºa mai

departe. În presa internaþionalã s-au tot
înmulþit frazele care conþin cu-
vinte precum, “shortages” sau
“bottlenecks”. Am citit despre
“housing shortage, lumber shor-
tage, shipping shortage, iron ore
shortage, used car shortage”, iar
în ultima vreme, cel mai des, se
vorbeºte despre “chip shortage”.

Tot felul de bunuri care de zeci
de ani erau mai degrabã în exces, dintr-o
datã s-au rarefiat. În loc sã se rezolve pro-
blema raritãþilor, de un an ºi mai bine ra-
ritãþile par sã se multiplice. Când auzim
cuvântul “shortage”, în mod normal ne
gândim la o stare temporarã. Dar feno-
mene care ar fi trebuit sã fie temporare,
par mai degrabã sã se rãspândeascã pre-
cum coronavirusul. ªi precum pande-
mia, nu prea putem sã înþelegem nici sur-
sa ºi nici felul cum ar putea sã evolueze
problema.

Dar eu cred cã sursa problemei nu tre-
buie cãutatã în rarefierea bruscã ºi sur-
prinzãtoare a unor bunuri ºi mijloace, ci
mai degrabã în inabilitatea economiilor
sã absoarbã sutele de miliarde de dolari,

euro etc… care se tot tipãresc
lunã de lunã. De fapt, dacã produ-
cãtorii, procesatorii ºi transporta-
torii ar îndrãzni sã ridice preþuri-
le, n-ar mai exista niciun “shorta-
ge” ºi cererea mare s-ar micºora
ºi s-ar întâlni cu oferta, care tot
rãmâne în urmã. Doar cã lumea
(mai ales lumea dezvoltatã) prea

s-a obiºnuit, de vreo 30 de ani, cu o oare-
care stabilitate a preþurilor. ªi, din
aceastã cauzã, ezitã! Dar aceasta ezitare
nu poate sã þinã prea mult timp.

Ceea ce resimþim astãzi este abia
începutul unei noi ere inflaþioniste în
care economiile nu mai reuºesc sã facã
faþã tiparniþelor bãncilor centrale. Este
un fenomen care nu prea mai poate fi
oprit, cu toate cã mulþi încã viseazã solu-
þii care sã ne întoarcã la ce a fost în trecut.
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