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România:
drum în penumbr@

Suntem pe drumul cel bun? Asta ar vrea s@ }tie, cu siguran]@, românul, la un an de la istorica aderare la Comunitatea
European@. {i nu judecând dup@ top-urile din ce în ce mai stufoase ale miliardarilor autohtoni, care se iau la trânt@ cu miliardarii mapamondului, }i nici dup@ declara]iile superoptimiste ale
guvernan]ilor, }i nici m@car dup@ statisticile n@ucitoare ce ne
vorbesc despre cona]ionalii care î}i fac cump@r@turile de weekend la Paris, concediile în cele mai exotice destina]ii }i revelioanele fastuoase cu rezerv@ri pe un an în avans, f@r@ negocieri
de pre]uri. Nu, pentru c@ toate acestea, de}i reale, nu fac parte
din România profund@ }i adev@rat@. Nu, pentru c@ bunul sim],
poate singura zestre genetic@ r@mas@ cât de cât intact@, îl
îndeamn@ pe fiecare român cu capul pe umeri s@ cerceteze
temelia pe care construim o Românie european@, iar nu fa]adele
orbitoare }i în}el@toare.
{i cine ne poate, totu}i, spune dac@ România s-a înscris
sau nu pe un drum sigur, solid }i promi]@tor? În judec@]ile }i
verdictele cui s@ credem?
F@r@ doar }i poate c@ „ochiul” din afar@ este cel mai obiectiv }i mai lipsit de menajamente. Adic@, cel mai aproape de
adev@r.
S@ ne privim, a}adar, în oglinzile pe care dou@ foruri interna]ionale ni le a}az@, acum, când se apropie ora bilan]urilor.

Sediul guvernului

"Lumea diamantelor". O lume care
s-a mi}cat, aproape mereu, la grani]a
dintre lege, delincven]@ }i hazard. O
lume p@tat@ de sânge, mai ales în trecut, dominat@, deseori, de violen]@ }i
de severele precepte ale unui clan. O
lume care, pentru mul]i, s-a v@dit }i se
v@de}te, deseori, am@gitoare. O lume
în care unii pl@tesc obolul prin trud@,
iar al]ii - relativ pu]ini }i inteligen]i –
prin ac]iuni în]elepte, originale }i specula]ii utile î}i amplific@ bog@]ia }i î}i
consolideaz@ puterea. S@ p@trundem,
pentru câteva clipe, în aceast@ lume de
Declin demografic

vise }i dezam@giri, în care nota de
plat@ – ca în orice lume – este, de
multe ori, achitat@ de unii }i încasat@
de al]ii... S@ p@trundem, pentru câteva
clipe, în acest univers al tarelor }i
sl@biciunilor umane, al ingeniozit@]ii }i
perseveren]ei, dar }i al patimilor maladive ale omului, în acest univers în
care legile economiei, raportul dintre
cerere }i ofert@ ac]ioneaz@ f@r@ nici o
abatere; în acest univers în care via]a,
faptele, întâmpl@rile par înl@n]uite în
virtutea unei logici ascunse, dar implacabile, predestinate...
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CLUBUL BILDERBERG

“St@pânii lumii”
drd. C@t@lin NICOLESCU

„În spatele lumii, ascuns de ochii oamenilor de rând, într-o îngrijor@toare t@cere sepulcral@, un grup de tain@ se str@duie}te s@ proiecteze }i s@ conduc@ destinele tuturor fiin]elor de pe planet@. Înainteaz@ în t@cere, f@r@ r@gaz, cucerind treptat teritoriul libert@]ilor, personale, reducându-l la simpla op]iune între produsele
pe care le ofer@ pia]a global@. Sunt membrii Clubului Bilderberg, pe cât de temu]i
pe atât de ne}tiu]i, ]inta detractorilor infailibili }i a devota]ilor necondi]iona]i”
Aceasta este fraza cu care debuteaz@
una dintre cele mai interesante c@r]i pe
tema globaliz@rii, a modului în care se iau
cele mai importante decizii la nivel mondial, a modului în care este guvernat@ lumea, ap@rut@ sub semn@tura reputatei jurnaliste spaniole de investiga]ie, CRISTINA
MARTIN JIMENEZ }i tradus@ în limba român@, anul acesta, la Editura „Litera interna]ional”- Bucure}ti.
În vâltoarea scandalurilor despre corup]ie din economia }i politica româneasc@, ne face pl@cere s@ g@sim pe rafturile libr@riilor o lucrare în care ni se
prezint@ jocul }i încreng@turile de interese
la nivel mondial, interese care fundamenteaz@ deciziile politice }i economice luate
de cei mai puternici oameni ai planetei.
F@r@ îndoial@ c@ aceste decizii influen]eaz@ }i tot ceea ce se întâmpl@ în
]@ri mai mici, aflate de-a lungul istoriei în
jocul de interese al marilor imperii, a}a cum
a fost }i este, în continuare, România.
Dintre cercetarile jurnalistice, studiile }i
opiniile prezentate, câteva ne-au re]inut aten]ia.

continuare ^n pagina 2

Uraganul Katrina
}i activitatea bursier@ (II)
drd. Bogdan V#N~TORU

Uraganul Katrina, care s-a ab@tut asupra coastelor estice
ale SUA, a l@sat în urm@ cel pu]in 100 de mor]i }i pagube de
ordinul zecilor de miliarde de dolari. De}i uraganul }i-a pierdut,
în ultimul moment, din intensitate }i nu a lovit chiar în plin New
Orleans, mii de oameni }i-au v@zut casele devastate, iar cei zece
mii de locuitori, care se ad@postiser@ în Superdomul din ora}, au
observat, îngrozi]i, cum acoperi}ul acestuia este smuls de rafale. Stâlpii de înalt@ tensiune }i copacii au fost }i ei smulsi }i
zv$rli]i de-a valma pe str@zi, peste ma}ini }i peste case. Apa,
care a ajuns pân@ la stre}inile caselor, a izolat sute de oameni
pe acoperi}uri, punând autorit@]ile în situa]ia de a efectua zeci
de misiuni de salvare. “Credem c@ exist@ alte câteva sute de
persoane care a}teapt@ s@ fie salvate, iar aceast@ noapte este
critic@, pentru a duce la bun sfâr}it opera]iunile de salvare”, a
declarat, pentru CNN, guvernatorul statului Louisiana, Kathleen
Blanco. “Incerc@m s@ ajungem la cei care sunt în cel mai mare
pericol”, a mai spus ea, f@când referire la persoanele aflate pe
acoperi}ul caselor. „Circa 1.200 de persoane sunt înc@ blocate
în cartierul Paroisse Saint-Bernard“, a ad@ugat guvernatorul, care
a lansat un apel c@tre locuitorii care au p@r@sit regiunea, înainte de sosirea uraganului, s@ î}i amâne întoarcerea.
continuare ^n pagina 3
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Prima imagine vine dinspre Fondul Monetar Interna]ional care, fire}te,
î}i continu@ monitorizarea asupra României, chiar dac@ unii dintre noi s-au
bucurat s@ scape de o tutel@ ce p@rea
deopotriv@ de agresiv@ }i opresiv@. În
realitate, multe capete luminate au considerat }i consider@ c@, în lipsa restric]iilor impuse la vremea respectiv@ de
exper]ii FMI, va trebui s@ c@ut@m, s@
invent@m acum FMI-ul din noi, adic@
s@ ne autoprotej@m de excese populiste }i s@ aplic@m politici viabile }i
strategii s@n@toase pentru ie}irea din
starea de criz@ }i incertitudine.
Recent, în raportul FMI - „Regional
Economic Outlook”, România prime}te
}i o laud@, dar }i un avertisment sever. Suntem l@uda]i pentru ritmul
rapid de convergen]@ la UE, în perioada 2000-2006, sensibil superior celui
din Bulgaria, Ungaria }i Polonia. Pe
de alt@ parte, îns@, ni se semnaleaz@
c@ aceast@ puternic@, convergen]@ a
economiilor emergente care a fost alimentat@ }i impulsionat@ în ultimul
deceniu de afluxurile masive de capital str@in, st@ s@ se epuizeze, odat@
cu încetinirea procesului de privatizare. Astfel, prognozele spun c@ acoperirea deficitului de cont curent prin
investi]ii str@ine directe se va reduce
de la 90 la sut@ în 2006, la 50 la
sut@ în 2007. Se dovede}te astfel c@,
în condi]iile cre}terii gradului de convergen]@ a României la standardele
UE, paradoxal, riscul de înregistrare

a dezechilibrelor în economie este
mai mare. În cazul României, se estimeaz@, pentru anul viitor, un deficit de
cont curent de 13,2 la sut@, aproximativ identic cu cel înregistrat în acest
an, }i un deficit bugetar de aproape
3 la sut@ din PIB. Ve}tile nu sunt bune,
prognozele de acest tip provoac@
îngrijor@ri, a}a c@ anali}tii FMI sunt
de p@rere c@ autorit@]ile române ar
trebui s@ ia m@suri urgente pentru reducerea vulnerabilit@]ilor economice.
Printre acestea, sunt men]ionate corelarea strict@ a cre}terii salariale cu
avansul productivit@]ii }i stabilirea unei
supravegheri în func]ie de risc }i pe
termen mediu-lung în cadrul sistemul
nostru financiar.
Evaluarea }i solu]iile FMI coincid, de aceast@ dat@, cu prognoza de
toamn@ a Comisiei Europene care constituie, iat@, cea de-a doua oglind@
care i se ofer@ acum României. În ea
se deslu}e}te o ]ar@ cu politici fiscale falimentare }i dezechilibre economice grave la orizontul apropiat.
Un prim semnal negativ vine din
constatarea c@ ritmul de cre}tere a
productivit@]ii muncii din România se
va men]ine, pân@ în 2009, de aproximativ dou@ ori sub avansul câ}tigurilor salariale. Consecin]a previzibil@
pe termen scurt: cre}terea necontrolat@ a cererii de consum, imposibilitatea satisfacerii acesteia de c@tre produc]ia industrial@ intern@, cre}terea importului, explozia deficitului comercial
}i a infla]iei. Spre deosebire de exper]ii FMI, în prognoza sa de toamn@
Comisia European@ estimeaz@, în viito-

rul apropiat, pentru România, deficite
comerciale cu mult mai grave: 15,5
la sut@ în acest an, 18 la sut@ în
2008 }i 19,3 la sut@ în 2009.
Scenariul acesta sumbru este
confirmat de statisticile }i prognozele
na]ionale. De pild@, Comisia Na]ional@ de Prognoz@ (CNP) se vede silit@ s@ revizuiasc@, de la o lun@ la alta,
]inta de infla]ie pe 2007. În septembrie trecut, CNP afi}a prognoze de 4,3
la sut@ pentru finele acestui an, dar,
zilele trecute, ]inta crescuse deja cu
1,5 puncte procentuale. Oficial, pentru c@, pe la col]uri, speciali}tii din
principalele b@nci din România nu se
sfiesc s@ men]ioneze un prag de 7 la
sut@ pentru infla]ia din acest an.
Dac@ mai ad@ug@m }i conjunctura extern@ nefavorabil@ (escaladarea
pre]ului petrolului }i criza agricol@,
plus sus]inerea prin credite de import
a consumului) – avem o imagine mai
mult decât cenu}ie a viitorului nostru european.
De unde ne poate veni salvarea? Din injec]iile de capital str@in nu, pentru c@, a}a cum spuneam mai
înainte, am cam ajuns la fundul sacului cu marile privatiz@ri. Din fondurile structurale }i de coeziune europene, alocate ]@rii noastre - slab@
speran]@, întrucât }i aici am fost surprin}i nepreg@ti]i. Cu chiu, cu vai, se
estimeaz@ c@ abia vom fi capabili s@
absorbim, în acest an, 416 milioane
euro, din suma de 1,28 miliarde euro
pus@ la dispozi]ia României în 2007.
Ce înseamn@ aportul de 416 milioane
euro, pe lâng@ cei 1,1 miliarde euro

Sediul F.M.I.

pe care România va fi obligat@ s@-i vireze la bugetul UE pe 2007, în noua
sa calitate de membru al Comunit@]ii
Europene, v@ l@s@m pe dumneavoastr@ s@ judeca]i, stima]ii no}tri cititori.
Dup@ cum tot dumneavoastr@ v@
l@s@m pl@cerea ca, raportându-v@ la
toate cifrele }i argumentele prezentate pân@ aici, s@ decide]i dac@ România se afl@ sau nu pe drumul cel bun,
autentic european, sau mai orbec@ie
înc@, dup@ tot felul de lumini]e iluzorii de
la capetele unor nesfâr}ite tuneluri.
În ce ne prive}te, credem în judecata limpede }i rece pe care ne-a
adresat-o, de curând, un ilustru cunos-

c@tor al realit@]ilor române}ti, lordul
Anthony Giddens: „În România, nimic
nu se va întâmpla cu rapiditatea pe
care oamenii o doresc. Cred c@ ]ara
poate ob]ine multe în 10 ani. {i mai
cred c@ urm@torii 10 ani sunt un test
bun pentru disponibilitatea unei ]@ri
de a se reforma }i dezvolta. Depinde
mult }i de cultura politic@ a unei ]@ri,
iar România are ni}te probleme de
cultur@ politic@. Mesajul meu ar fi:
reform@ }i inova]ie!”
Zece ani de tranzi]ie ne mai
acord@ un celebru sociolog britanic?
Fie }i a}a, ce mai conteaz@ un deceniu în istoria noastr@ multimilenar@…

Mai mult decât un joc de cuvinte

drd. Anca DINICU
Lumea contemporan@ este una a
interdependen]elor profunde: economiile na]ionale nu pot func]iona în mod
autarhic, penetrarea pie]elor prin identificarea }i cucerirea zonelor de ni}@
este condi]ionat@ de specializarea interna]ional@, dezvoltarea intern@ este influen]at@ de mediul economic }i politic
extern, profitabilitatea firmelor este posibil@ prin dena]ionalizarea produc]iei
}i relocarea activit@]ii.
Nici un stat, inclusiv cele puternice din punct de vedere economic }i
care promoveaz@ o politic@ extern@ activ@, modelatoare a mediului interna]ional (inclusiv prin instrumentul militar) nu se poate izola de restul lumii,
negând contextul interna]ional. Orice
]ar@ intr@ în rela]ii economice cu alte
]@ri printr-o multitudine de forme: schimburi comerciale, }tiin]ifice, financiare,
cooper@ri în produc]ie }i cercetare, încât apari]ia }i adâncirea unor dereglaje
ale pie]ei mondiale afecteaz@ într-un fel
sau altul orice economie na]ional@. Cu
atât mai mult cu cât fenomenele }i procesele mondoeconomice se afl@ într-o
permanent@ }i rapid@ evolu]ie, schimb@ri importante producându-se la intervale tot mai scurte de timp, creând
astfel dificult@]i legate de capacitatea
guvernelor de a reac]iona.
Analiza dependen]elor }i interdependen]elor din planul economic pre-

supune, în primul rând, luarea în considerare a celor dou@ forme de organizare în domeniu: economia na]ional@
}i economia mondial@, prima continuând s@ fie celula de baz@ a celei de
a doua. În ciuda procesului de globalizare, existen]a economiilor na]ionale
ca entit@]i de sine st@t@toare }i independente, cu atribute suverane de organizare }i decizie, nu poate fi negat@.
Ele influen]eaz@ sistemul mondial care,
la rândul s@u, ]ine seama de particularit@]ile }i interesele entit@]ilor statale
atunci când se pune, de exemplu, problema reglement@rii decalajelor mari
dintre state. Aceast@ rela]ie biunivoc@
este indispensabil@ evolu]iei normale a
sistemului mondial, marcat de o accentuare a interdependen]elor dintre economiile na]ionale. De fapt, o structur@
conform@ manifest@rilor sistemului, care
s@ reflecte, într-adev@r, realitatea din planul rela]iilor economice interna]ionale,
trebuie s@ aib@ în vedere trei paliere:
sistemul agregat global, subsistemele
semiagregate regionale }i subsistemele
na]ionale. Ceea ce înseamn@ c@ economiile na]ionale pot fi clasificate }i analizate din perspectiva gradului de integrare pe diverse pie]e mondiale, dar }i
în func]ie de natura }i intensitatea interdependen]elor pe plan regional.
Dependen]a }i interdependen]a economic@ nu se exclud, atât timp cât definim cel de-al doilea concept ca fiind
o dependen]@ economic@ mutual@ între
dou@ sau mai multe state }i care implic@ }i o complementaritate a outputurilor dintre acestea. Dependen]a economic@ prezint@ conota]ii pozitive }i
negative, în acela}i timp, în func]ie de
capacitatea na]iunii studiate de a surmonta situa]iile limit@ }i de a transforma elementele deficitare în „plusvaloare” care s@ asigure, la rândul ei,

satisfacerea nevoilor interne de consum productiv }i individual în scopul
men]inerii unui anumit nivel de dezvoltare economic@ }i social@. Prin urmare, dependen]a este o condi]ie care
structureaz@ economia mondial@, astfel
încât unele state sunt favorizate în
detrimentul altora care î}i v@d limitate
posibilit@]ile }i obligate s@ accepte situa]ia de economie subordonat@. Din
aceast@ perspectiv@, dependen]ei îi sunt
asociate }i conceptele de imperialism
(domina]ie politic@, economic@ sau cultural@ a unei na]iuni asupra alteia) }i
colonialism (politic@ promotoare sau
bazat@ pe controlul unei puteri asupra
unui spa]iu sau popor dependent de
acesta). Dependen]a pune în eviden]@
leg@turi stabilite sau instituite între guverne na]ionale (economii na]ionale),
între Nord }i Sud (regiuni cu grade
diferite de dezvoltare), exprimând inter-

ac]iunea dintre caracteristicile/nevoile
unei economii na]ionale }i for]ele (salvatoare) care eman@ dintr-o zon@ geografic@ puternic dezvoltat@ sau posesoare a unor resurse în lipsa c@rora
progresul economic nu este posibil.
Exprimând situa]ia în care economia unui stat este subordonat@ sau
evolueaz@ în func]ie de dezvoltarea unei
alte economii na]ionale, dependen]a economic@ poate îmbr@ca forme diferite,
precum: ajutorul din partea unor state;
fluxurile de investi]ii str@ine private canalizate prin intermediul corpora]iilor
multina]ionale; creditele bancare; accesul pe pie]ele statelor dezvoltate în condi]ii favorabile (pentru c@, în afara termenilor pur economici }i tehnici, pot
exista situa]ii în care este necesar ca
}i un pre] politic s@ fie pl@tit).
Interdependen]a, la rândul ei, îmbrac@ forme pozitive }i negative. Pe de

o parte putem vorbi despre sistemul
de dependen]e reciproce }i egale (mai
curând pliabil pe raporturile instituite
între statele dezvoltate), iar pe de alt@
parte despre acel sistem asimetric în
care se exercit@ rela]ii de domina]ie
care conduc la „manifestarea deplin@”
a rela]iilor de dependen]@. Interdependen]a ar putea fi, astfel, o alt@ form@
de manifestare a dependen]ei }i a c@rei existen]@ cosmetizat@ s-a impus ca
urmare a democratiz@rii politice la scar@ extins@ }i a globaliz@rii economice.
În plus, conota]iile negative ale conceptului sunt mult diminuate fa]@ de
cele ale dependen]ei.
Interdependen]a, chiar }i ca o întrupare a dependen]ei sub aspectele ei
mai pu]in dorite, asigur@ (teoretic) posibilitatea dezvolt@rii independente, dar
nu autarhice, a unui stat, în sensul c@
nu conduce la dizolvarea suveranit@]ii.
Practic, îns@, }i la nivel informal, dependen]a economic@ poate conduce la
dependen]@ politic@ (vezi atitudinea Moscovei care, într-un pur stil realpolitik
american de promovare a interesului
na]ional, a în]eles s@-}i foloseasc@ uria}ele rezerve de gaze naturale drept
arm@ strategic@ de }antaj politic în rela]ia cu unele state ex-sovietice).
Prin urmare, analiza sistemului economic mondial, cu elementele sale componente, ac]iunea acestora }i raporturile ce se stabilesc între ele }i între
ele }i sistem, necesit@ o interpretare
realist@ bazat@ exclusiv pe considerente de natur@ economic@ a rela]iei
dintre procesul de interdependen]@, care
se extinde tot mai mult, îmbr@când
aspecte multiple (chiar }i de balan]@ în
dezechilibru), }i cel de independen]@,
rela]ie care nu ar trebui nicidecum s@
favorizeze atingerea sau sacrificarea
dezvolt@rii suverane.
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Uraganul Katrina }i activitatea bursier@ (II)
drd. Bogdan V#N~TORU

urmare din pag. 1

Cel mai greu lovit a fost îns@ statul Mississippi, unde s-au înregistrat cel
pu]in 80 de victime. Potrivit unui purt@tor de cuvânt al serviciilor de urgen]@ din
districtul Harrison, citat de ziarul local
Clarion-Ledger, 30 de persoane au murit
înecate sau strivite de d@râm@turi în
complexul de apartamente din ora}ul Biloxi din Golful Mexicului, în timp ce c@derile de arbori au provocat moartea
altor 24 de persoane în statul Mississippi.
Uraganul a inundat adânc coasta statului
Mississippi, rev@rsând mii de tone din
apele marii }i proiectând vasele ancorate în port pe autostrazi. Autorit@]ile i-au
sf@tuit pe sinistra]i s@ nu încerce s@ se
întoarca mai devreme de o s@pt@mân@.
„Dac@ uraganul ]i-a luat casa, asta e. Nu
mai este nici o diferen]@ dac@ te întorci
acum sau peste o s@pt@mân@”, a pledat
un expert de la Centrul de impact asupra s@n@t@]ii publice.
Mai mult de un milion dintre locuitorii din statele Louisiana, Mississippi }i
Alabama, declarate de Casa Alb@ zone
sinistrate, au r@mas f@r@ electricitate, alte
zeci de mii - f@r@ ap@ }i f@r@ case.
Pagubele sunt imense, aducând uraganul
Katrina pe primul loc în topul celor mai
costisitoare calamit@]i din SUA: 26 de miliarde dolari au fost pierderile raportate
la un bilan] sumar.

Uraganul Katrina }i pre]ul petrolului.
Uraganul Katrina a lovit Florida, îndreptându-se c@tre Golf, zona în care se produce 30& din capacitatea total@ de petrol a Statelor Unite. Aici, produc]ia zilnic@ este de 1,7 milioane de barili. Anul
trecut, pre]ul ]i]eiului a urcat cu 22 de
procente, dup@ ce uraganul Ivan a distrus platformele }i conductele petroliere
situate în Golf, reducând produc]ia pentru o perioad@ de cinci luni.
"Exist@ înc@ motive de îngrijorare,
pentru câteva luni, în ceea ce prive}te
posibilitatea ca zona s@ fie devastat@ de
uragane", declara Kevin Norrish, analist
la Barclay's capital din Londra. "Produc]ia
de ]i]ei }i rafinarea sunt str$ns legate,
astfel încât nu este nevoie de o mare catastrof@ pentru ca întreaga re]ea s@ aib@
de suferit", a ad@ugat specialistul.
„Am v@zut, anul trecut, pierderile
materiale provocate de uraganul Ivan",
afirma, la rândul s@u, Gerard Burg, economist la Banca Na]ional@ a Australiei
din Melbourne. "Pia]a petrolului r@mâne
într-un echilibru fragil, iar dac@ uraganul
Katrina va produce pagube majore, pre]ul ]i]eiului va cre}te la 70 de dolari pe
baril }i se va îndrepta catre 80 de dolari barilul", este de p@rere Brug.
Pe pia]a american@, pre]ul de referin]@ al ]i]eiului neprelucrat, pentru luna
octombrie, a crescut, joi, cu 2,6&, respectiv cu 1,70 dolari, pân@ la 67,49 dolari pe baril. {ocul a fost mare, mai ales
c@ aproape jum@tate dintre speciali}ti
spuneau, cu o s@pt@mân@ înainte, ca
pre]ul va sc@dea.
Din 30.08.2005, la burs@, pre]ul petrolului a crescut brusc la 70 de dolari
barilul, dup@ ce infrastructura din Louisiana, care asigura un sfert din necesarul de petrol }i gaze naturale pentru SUA,
a fost evacuat@ din calea uraganului.

România, ca de altfel întreaga economie mondial@, va resim]i }i ea impactul trecerii uraganului Katrina. La nivel mondial, foarte afectat va fi sectorul agricol,
unde produc]iile americane de grâu }i
soia extrem de reduse din acest an vor
bulversa pie]ele cerealiere. Anali}tii str@ini
estimeaz@ ca fluxul exporturilor americane va sc@dea cu peste 70 la sut@, ceea
ce va duce la o cre}tere a pre]ului mondial la cereale, bumbac }i cafea.
Industria chimic@ american@ e }i ea
în expectativ@, din cauza pierderii a 50 la
sut@ din produc]ia de glycol-etilen, ca }i
a majorit@]ii instala]iilor care produceau
substan]ele necesare fabric@rii poliesterului - extrem de folosit în industria textil@. Gigan]ii mesageriei (DHL, FedEx }i
UPS) au anun]at deja cre}teri ale tarifelor practicate cu pân@ la 15 la sut@.
Toate acestea, împreun@ cu costul ridicat
al transportului pe teritoriul american,
datorat }oselelor }i infrastructurii feroviare inundate, bulverseaz@ indicatorii macroeconomici ai SUA, afectând }i economia Europei.
Agen]ia Interna]ional@ a Energiei (AIE),
îngrijorat@ de ideea extinderii în lume a
crizei petroliere provocate de uragan, a
atras aten]ia statelor de a nu abandona
ideea recurgerii la rezervele strategice de
petrol în scopul de a calma pia]a. Un
asemenea apel nu a mai fost f@cut din
1991, de la debutul R@zboiului din Golf.
Directorul executiv al Agen]iei, Claude
Mandil, a afirmat c@ se dore}te evitarea
unei penurii de ]i]ei foarte probabile. America consum@, ea singur@, un sfert din
produc]ia mondial@ de petrol.
Cele 26 de ]@ri membre ale AIE
dispun de stocuri de rezerv@, în cazuri
de urgen]@, de circa 4 miliarde de barili (echivalentul a 11 luni de importuri nete). Pentru a stopa o eventual@ criz@
mondial@, Comisia European@ a decis s@
pun@ la dispozi]ia americanilor, pentru consumul intern, o cantitate de 2 milioane de
barili pe zi, pe timp limitat - 30 de zile.
În Europa, teama de o scumpire
iminent@ a benzinei duce la cozi }i o
cre}tere a tendin]ei de stocare a acesteia. În Cehia, deja s-au înregistrat cozi interminabile la benzin@rii, de teama cre}terii din nou a pre]urilor la combustibili.
La Praga, un litru de benzina s-a vândut
cu 32,9 coroane, adica aproximativ 1,2
Graficul pre]ului petrolului (1999-2007)

euro, }i se preconizeaz@ noi scumpiri.
Pre]ul ridicat al petrolului }i avertizarile privind continuarea tendin]ei de cre}tere ca urmare a pagubelor produse de
uraganul Katrina i-au determinat pe }oferii cehi s@ se g$ndeasc@ s@ î}i fac@ rezerve de carburan]i. Reprezentan]ii celor
mai importan]i distribuitori din Cehia au
anun]at c@ pre]urile vor cre}te în urm@toarele zile. Cozi similare s-au înregistrat
în Austria, Germania }i Spania. Evolu]ia
pre]ului ]i]eiului pe pie]ele interna]ionale
a determinat deja scumpiri în lan] ale
benzinei }i la Bucure}ti, chiar dac@ din
România se extrage jum@tate din necesarul anual autohton de petrol. Anali}tii
spun c@ benzina ar putea ajunge chiar }i
la 2 dolari litrul înainte de finele anului.
În opinia anali}tilor economici, evolu]ia pre]urilor la ]i]ei afecteaz@ economia
mondial@, în primul rând, prin reducerea
ritmului de cre}tere economic@ - în prezent de 4 la sut@, potrivit estim@rilor lui
Alan Greenspan, }eful Trezoreriei americane. Pe bursele interna]ionale, ]i]eiul a
urcat pân@ la 70 de dolari/baril, apropiindu-se de nivelul maxim înregistrat acum
30 de ani.
Livr@rile de petrol programate pentru luna viitoare s-au scumpit cu aproape
5 procente, atingând valoarea de 70,80
de dolari per baril, în cadrul New York
Mercantile Exchange. Marile companii }iau redus }i ele produc]ia zilnic@, din cauza
furtunilor; Royal Dutch Shell a mic}orat-o
cu 420.000 de barili, Exxon Mobil Corp
– cu 50.000 de barili, iar pe cea de gaz
cu 300 milioane de metri cubi.
Reuters a informat c@ pre]ul benzinei a consemnat un avans de 12&, p@cura a dep@}it 2 dolari galonul, iar cota]ia
gazelor naturale s-a apreciat cu 22&.
Impactul pe pia]a româneasc@ se va sim]i
în urm@toarele dou@-trei s@pt@mâni, sus]in unii anali}tii. Al]ii mizeaz@ pe un consum sc@zut, ca efect al conserv@rii energiei. Joseph Herzl, Team Leader al proiectului „Energy Efficiency at Local
LeveL-E.E.L.L.”, e de p@rere ca „efectul
normal al cre}terii pre]urilor asupra consumului de energie în România trebuie
s@ duc@ la sporirea interesului românilor
pentru conservarea energiei”.
Conservarea consumului de energie }i gaz pare a fi solu]ia alternativ@ în
fa]a unor foarte probabile cre}teri ale pre-

Imagine din satelit a uraganului Katrina

]urilor. Din ce în ce mai mul]i speciali}ti
iau în considerare conceptul de eficien]@
}i optimizare a consumului de energie.
Uraganul Katrina a „traversat“ îns@ }i
cursul valutar, dolarul american pierzând
teren în fa]a celorlalte monede. În esen]@,
posibilitatea ca Rezerva Federal@ s@-}i încetineasc@ ritmul de majorare a dobânzilor din cauza deterior@rii economiei de
peste Ocean a dus la o depreciere rapid@
a monedei americane în raport cu euro,
tendin]a care se apreciaz@ c@ se va men]ine }i în perioada urm@toare.
Anali}tii occidentali se declar@ cu
atât mai îngrijora]i de evolu]ia situa]iei, cu
cât Organiza]ia ł@rilor Exportatoare de
Petrol (OPEC) produce aproape de capacitatea maxim@. Aceea}i îngrijorare domne}te }i în sânul OPEC, produc@torii de
petrol anun]ând c@ analizeaz@ deja diferite op]iuni care urmeaz@ s@ fie discutate
la reuniunea de luna viitoare.
Scumpirea ]i]eiului nu poate fi tratat@ cu indiferen]@a de Bucure}ti, chiar
dac@ România extrage jum@tate din necesarul sau anual de petrol. Evolu]ia pre]urilor la ]i]ei afecteaz@ economia mondial@, în primul rând, prin reducerea ritmului de cre}tere economic@. La nivelul
pie]ei petroliere române}ti, cre}terea cota]iilor este folosit@ }i ca pre]ext pentru noi
}i noi scumpiri ale carburan]ilor. Fapt
confirmat indirect chiar de operatorii din
domeniu, ai c@ror responsabili îndeamn@
îns@ la pruden]@.
Sc@derea ritmului de cre}tere economic@ este confirmat@ }i de Banca Mondial@. Institu]ia financiar@ consider@ c@
economia mondial@ va înregistra în acest
an o incetinire a ritmului de dezvoltare
de pân@ la 3&, fa]@ de 4&, cre}tere economic@ pe 2004, dar efectele vor fi diferite în func]ie de ]ar@.
Lucrurile s-au precipitat, îns@, ca
urmare a cre}terii consumului, a ritmului lent de descoperire de noi z@c@minte
}i, nu în ultimul rând, ca efect al epuiz@rii
rezervelor existente, a}a încât scumpirea
]i]eiului este o chestiune inevitabil@, cu
efect asupra economiei la nivel mondial".
Scumpirea ]i]eiului }i, prin efect, a materiilor prime energetice afecteaz@ toate economiile lumii, mai spune analistul care
adaug@ c@ "principalul efect va fi o încetinire a ritmului de cre}tere economic@,
cre}terea pre]urilor carburan]ilor pân@ la
nivele "prohibitive", restructurarea unor industrii care nu vor mai putea face fa]@,
cum este cea petrochimic@".
Uraganul Katrina a provocat închiderea majorit@]ii instala]iilor petroliere americane din Golful Mexic, regiune care asigur@ un sfert din produc]ia petrolier@ a

SUA, cel mai mare consumator mondial
de petrol. De}i impactul fizic al uraganului a fost resim]it în principal în SUA, acesta a provocat, de asemenea, o cre}tere
a pre]ului petrolului la nivel global afectând atât persoane fizice, cât }i companii aeriene din Europa sau Asia.
Mai mult, în urma uraganului Katrina, economi}tii estimeaz@ c@ în trimestrul al patrulea al acestui an cre}terea economic@ a SUA va fi redus@ de la 3,5
procente la 2,5 procente. Acela}i nivel
este preconizat }i pentru cre}terea Produsului Intern Brut al SUA, în anul urm@tor.
Uraganul Katrina }i efectul sau direct, cre}terea pre]ului petrolului pe pie]ele interna]ionale, reprezint@ cele mai importante evenimente care au afectat pie]ele financiare interna]ionale. De}i, de la
deschiderea din 23 august }i pân@ la
închiderea burselor din 5 septembrie, diferen]ele nu par mari, o privire asupra
graficelor la zi relev@ o amplitudine deosebit@ a mi}c@rii în perioada de studiu,
cu diferen]e de peste 4&. Volatilitatea a
fost accentuat@ }i de volumele reduse,
caracteristice perioadei de var@. Dar, dincolo de toate acestea, trebuie subliniate
atuurile pie]elor de capital europene, a}a
cum sunt ele v@zute de investitori: în
Fran]a, }omajul, de}i se men]ine la o valoare ridicat@, a sc@zut sub 10&; în
Germania, încrederea în climatul de afaceri se afl@ la un maxim de 17 luni, iar
în Marea Britanie, perspectiva reducerii
ratei dobânzii sus]ine moralul burselor.
În plus, ac]iunile companiilor europene
sunt în continuare privite ca fiind ieftine,
comparativ cu cele americane, cu un raport PER (price/earnings ratio sau raport
pre]/castig) de numai 14, fa]@ de 20
peste ocean. În ultimele 12 luni, sumele
investite în cumpararea de ac]iuni europene de c@tre investitorii str@ini a fost de
219 miliarde dolari, de 4,5 ori mai mult
decât în SUA. Pe termen lung îns@, climatul r@mâne la fel de incert, ]@rile din
Uniunea European@ sim]ind }i ele presiunea pe care pre]ul interna]ional al energiei o exercit@ asupra economiilor lor: la
nivelul zonei euro, pre]ul combustibililor
a ajuns la niveluri maxime, sc@zând }i mai
mult puterea de cump@rare a consumatorilor. În aceste conditii, Organiza]ia pentru Cooperare }i Dezvoltare Economic@
(OCDE) a redus estim@rile de cre}tere
economic@ pentru Marea Britanie }i Germania }i le-a ridicat pentru Italia }i
Fran]a. Unele state din aceast@ zon@ au
luat chiar masura de a elibera pe pia]@ o
parte din rezervele strategice de petrol }i
carburan]i pentru a mai calma pre]urile.

(va urma)
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Epopeea diamantelor

Dan POPESCU

urmare din pagina 1

1. Van Niekerk
- un om cu noroc…
Ce este, de fapt, diamantul? În
termeni }tiin]ifici, defini]ia lui este urm@toarea: "Modifica]ie cubic@ polimorf@

a carbonului nativ, care apare frecvent în cristale octoedrice, incolor transparente sau u}or colorate, cu luciu
puternic adamantin, greu atacabile de
agen]i chimici }i având cea mai mare
duritate dintre toate mineralele cunoscute". Variet@]ile perfect transpa-

rente sunt utilizate ca pietre pre]ioase,
iar cele impure sunt folosite în tehnic@, ca abrazive, la armarea obiectelor de t@iat }i de forat etc. În al]i
termeni, se poate spune c@ diamantul este o minune z@mislit@ de natur@, o magnific@ podoab@ pe inelul
de c@snicie, pe inelul de logodn@, un
cadou de mare pre] la anivers@ri
scumpe, dar }i un fantastic instrument de lucru în mâna celor pricepu]i. Diamantul mai este - }i pare
firesc acest lucru, ]inând seama de
înmagazinarea unei valori extrem de
mari într-o cantitate foarte mic@ de
materie - o piatr@ al c@rei pre] înnebune}te gândurile }i întunec@ min]ile
celor labili }i gata de orice, în dorin]a de a se înavu]i repede, "aventurile"
în timp }i spa]iu ale diamantelor de
sute }i mii de carate dep@}ind, practic, cea mai prolific@ imagina]ie a
autorilor de romane captivante.
…Secolele XVII-XVIII. Pe baza
diamantelor provenite din minele braziliene, prosper@ tot mai mult fasonatorii de aceste pietre pre]ioase din

Amsterdam, ora}ul-burs@ al lumii la un
moment dat. Au breslele lor, str@zile
lor, me}terii-patroni mai în vârst@ î}i
c@s@toresc fiicele cu calfele cele mai
iscusite, iar meseria r@mâne în familie. Frumoasele }i cochetele lumii sunt

încântate }i tentate s@ primeasc@ în
dar diamante }lefuite }i pre]uite la Amsterdam. Sub imperiul inelelor }i pandantivelor cu pietre str@lucitoare se constituie }i se desfac leg@turi amoroase, c@s@toriile devin mai trainice sau
so]ilor le cresc "corni]e", situa]iile materiale dobândesc consisten]@ sau ipoteci, dup@ caz, c@m@tarii, ca }i port@reii,
cap@t@ de lucru. Începe deja }i se profileze o industrie olandez@ a diamantelor, pr@bu}it@ îns@ brusc de sec@tuirea z@c@mintelor braziliene care o
alimentau.

Diamantele r@mân îns@ în actualitatea timpului. Regi, dar }i ho]i, î}i

transmit din genera]ie în genera]ie
diamante de legend@ provenind din
fostele z@c@minte indiene. Koh-I-Noor
(Muntele de lumin@) poart@ cu el destine tragice. Aproape nici unul din
cei care l-au posedat nu a sfâr}it de
moarte bun@: crime odioase, furturi
ingenioase, având ca urm@ri alte crime, ca }i dezam@giri sinuciga}e, boli
misterioase ce s-au dovedit, finalmente, generate de otr@vuri "geniale",
accidente fatale de tr@suri }i diligen]e.
Blestemuri de acest fel a adus celor
ce l-au posedat }i diamantul Orlov,
de l99,6 carate, sustras de r@uf@c@tori misterio}i din templul Sri-Ranca.
Regentul, diamant cu titlul primului
lui posesor monden, Philippe d’Orleans,
a fost purtat, traversând decenii }i secole, de gr@suliul Ludovic al XV-lea,
}i apoi de marchiza de Pompadour, de
împ@ratul Napoleon Bonaparte, care-l
g@sea fascinant, de Carol al X-lea }i
mai apoi de împ@r@teasa Eugenia, personalit@]i nu doar cu destine neobi}nuite, ci, cele mai multe, }i cu un
sfâr}it zguduitor - pus de unii prezic@tori }i vraci pe seama blestematului diamant, ajuns în cele din urm@
la Luvru. Ce traiectorii sinuciga}e, ce linii întortocheate de existen]@ }i viat@…
Întrebarea dac@ aceste labirinturi existen]iale au fost provocate de diamante, sau posesia acestora a fost posibil@ tocmai în condi]iile în care a existat }i decaden]@, dar }i grandoare,
a primit }i prime}te, nu întotdeauna,
r@spunsuri dintre cele mai clare…
Nici pe departe îns@ epopeea
diamantelor nu se termin@ în alcovurile capetelor încoronate sau ale celor
ce se considerau c@ ar avea "sânge
albastru". Perioada modern@ a acestor pietre pre]ioase la superlativ este
marcat@, poate paradoxal, nu de zigzagul unor minuni - rare, ca orice

“Bursa din Amsterdam, din anul 1668”, tablou de Job Berckheyde
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Febra c@ut@rii diamantelor pe malul r$ului Vaal, 1873

minuni - ci de relativa masificare a
produc]iei diamantelor, v@dit@, în mod
pregnant, dup@ deceniul al 7-lea al secolului al XIX-lea. P@strând propor]iile }i calculând la scar@, se creeaz@
acum condi]ii ca zbuciumul s@ coboare din palatele somptuoase spre
p@mânteni de prim@ mân@, dar de un
rang oarecum inferior, dup@ cum industria – a c@rei dezvoltare, consecutiv@ unei furtunoase revolu]ii tehnice
}i în domeniul organiz@rii, dobândise
accente noi – accede spre diamant.

La na}tere, în tot mai mare m@sur@,
o lume care exprim@, parc@ sintetic, în
ce are el bun sau r@u, universul uman.

***

Dar, ce s-a întâmplat în acel deceniu 7 al secolului trecut, fatidic pentru amplificarea produc]iei de diamante,
prevestitor al unor largi z@ri noi de
frumos, ca }i de putere }l bog@]ie,
de performan]e tehnice }l industriale
de prim rang?
…Cantonul african cunoscut sub
numele de Gricualandul apusean nu
era, în urm@ cu circa 150 de ani,
decât un de}ert, un p@mânt steril, fiind
considerat districtul cel mai s@rac din
regiune. În afar@ de a}ezarea propriu-zis@ Gricuas, aceast@ provincie,
în ciuda întinderii sale, num@ra abia
3-4 ferme ale burilor, pe care b@}tina}ii }i unii albi, veni]i ceva mai
înainte, i-au l@sat, f@r@ contesta]ii, s@
se stabileasc@ acolo, apreciindu-se c@
valoarea redus@ a p@mântului respectiv f@cea neimportant@, neglijabil@ posesia lui. Înc@ de când statul Orange
î}i dobândise independen]a fa]@ de
Anglia, Conven]ia de la Bloemfontein,
stabilit@ între cele dou@ p@r]i, stipula
c@ st@pânirea englez@ nu se va întinde
niciodat@ la nord de fluviul Orange, cel
pu]in în amontele confluen]ei acestui
fluviu cu râul Vaal. În acest fel, Gricualand era considerat un teritoriu al
statului Orange, cu atât mai mult cu
cât aceast@ apartenen]@ fusese recunoscut@ într-un tratat încheiat în 1862
între pre}edintele de atunci al statului Orange, Pretorius, }i un }ef al
celor denumi]i "gricuas", Adam Kok.
Faptul c@ înc@ de la data acestei în]elegeri, Waterboen, un alt }ef gricuas,
contesta supunerea, se considera c@
prezint@ mai pu]in@ importan]@, ]inându-se seama, a}a cum spuneam, de
"incontestabila" ariditate a solului…
I-a fost dat îns@ unei fantastice

Start spre diamantul mult dorit

descoperiri s@ confere acestui district
o valoare inestimabil@, modificându-i
radical înf@]i}area }i transformându-l
într-un teribil obiect de disput@, ce a

alimentat din plin cunoscutul r@zboi
anglo-bur de la sfâr}itul secolului XIX
}i începutul secolului XX, ca }i alte
numeroase conflicte, desf@}urate în timp,
din teritoriul respectiv - expresii ale
unei lupte feroce pentru înavu]ire…
Fermierul Van Niekerk, din Colonia Capului, avea, se pare, bunul obi-

cei de a-}i vizita prietenii, astfel c@,
într-o zi din prim@vara anului 1867,
s-a dus în vizit@ la fermierul Jacobs,
a c@rui proprietate era situat@ în statul Orange, pe malul râului Vaal, pu]in
în amonte de confluen]a sa cu râul
Modder. El a remarcat c@ copiii gazdei
se jucau cu o piatr@ str@lucitoare,
cristalizat@, transparent@, despre care
}i-a dat imediat seama c@ este un
diamant. A dorit s@-l cumpere, dar
Jacobs, ne}tiutor, departe de a-i b@nui pre]ul, i l-a oferit. Noul st@pân al
pietrei o prezenta ca pe o frumoas@
curiozitate de}ilor vizitatori ai fermei
sale din Colonia Capului. Iar întâmplarea, ca orice întâmplare, a avut }i
acum rolul ei. Unul dintre vizitatori
s-a nimerit a fi un oarecare doctor
Atherstone, din Grahamstown, ce po-

seda no]iuni elementare de mineralogie. El i-a atras aten]ia lui Van
Niekerk c@ piatra – diamantul respectiv – este de o mare valoare }i c@
ar fi bine s@ aib@ mai mult@ grij@ de
ea. Fermierul s-a dus imediat la un
pre]uitor bijutier, care i-a confirmat
c@ este vorba de un minunat diamant
de 22,5 carate, în cele din urm@ el
fiind cump@rat, cu mare avantaj pentru Van Niekerk, de c@tre sir Philip
Wodehouse, guvernatorul Coloniei. Magnifica "piatr@" a fost apoi expus@ la

Expozi]ia universal@ de pe Câmpul lui
Marte, de la Paris, din 1867, dar
aproape nici unul dintre vizitatori nu}i d@dea seama c@ acest diamant
reprezenta germenele unei gigantice
afaceri economice a timpurilor modeme, care era abia la început…
{i tot lui Van Niekerk i-a fost
dat s@ fie implicat }i pe mai departe
în declan}area }i dezvoltarea acestei
afaceri. Intuise parc@ ceva }i spera
s@ mai aib@ odat@ }ans@. S-a reîntors, deci, pe malurile râului Vaal, cu
urechile ciulite }i ochii în patru. {i
cum norocul ]i-l faci }i singur, a auzit
c@ un "vr@jitor" cafru avea, printre
nenum@ratele sale amulete, o piatr@
str@lucitoare de un volum considerabil. L-a g@sit pe "vr@jitor", a constacm
yb
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2. Epopeea începe…
Senza]ia iscat@ de diamante, mai
ales c@ acele regiuni fuseser@ pân@
atunci cvasinecunoscute, neglijabile
pentru exploratori }i aventurieri, a
fost imens@. Se spunea chiar c@ era
suficient s@ cau]i câteva zile, pe p@mânturile aride din Gricualand, ca s@
g@se}ti oricum o piatr@ cât vârful unui
deget, ceea ce însemna norocul }i
averea picate parc@ din cer. Mii }i mii

de oameni urm@rind asemenea chilipiruri, robi]i de miraj sau dornici de
senza]ii tari s-au repezit înfrigura]i
spre Gricualand, în speran]a de a
g@si diamantele cu care natura înzestrase atât de generos p@mânturile
b@}tina}ilor negri - intra]i, înc@ de
bune decenii, sub dura autoritate
colonial@, preocupa]i de cu totul alte
probleme, neinteresa]i }i ne}tiutori în
ale înavu]irii pe aceast@ cale, parc@
surzi la tenta]iile atât de zgomotoase
pe care le trezeau comorile de pe
p@mântul lor. Ace}ti exploratori, aventurieri în bun@ parte, veneau – nu o
dat@ cu femeile }i copiii lor – din
Colonia Capului }i din Natal, dar mai
ales din Australia, c@ut@tori de aur
care nu izbutiser@ acolo }i care vedeau în diamante o alt@ excep]ional@
posibilitate de înavu]ire rapid@. Veneau, de asemenea, din metropole,
din Anglia }i Olanda, din Belgia }i
Germania, dar }i din America, din
Rusia sau din Polonia, hot@râ]i a
face orice pentru a accede la o alt@
via]@. Lua practic na}tere lumea,
tumultuoas@ în evenimente }i dominat@ de legea celui mai tare, a unui
Eldorado african, dar care nu va disp@rea asemeni celui veritabil, devenit
amintire. Intrate demult în culisele,
detaliile }i deliciile istoriei, diamantele
se preg@teau acum s@ intre, cu un
greu pre] în vie]i omene}ti }i cu un
rol de prim@ mân@, pe una din scenele ei importante }i deosebit de reprezentative pentru dramatismul dezvolt@rii, pentru epopeea ei. Dar s@
urm@rim, mai departe, secven]e din
aceast@ epopee…
Din oricare parte a lumii veneau
c@ut@torii de diamante, de la un moment dat, c@l@toria lor spre Gricualand
devenea teribil de temerar@. Drumul
dificil spre ]inuturile diamantifere pante piezi}e, povârni}uri lunecoase,
cursuri repezi de ap@, soare torid putea fi str@b@tut doar cu ajutorul
unor c@ru]e mari, trase de trei perechi de boi, cu coviltir de pânz@,
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tat, pe cât se pricepea el, frumuse]ea
}i valoarea pietrei, }i a reu}it s@ o
cumpere în schimbul a 100 de oi }i
30 de cai.
Târg avantajos, întrucât Van Niekerk a intrat astfel în posesia unui
minunat diamant de 119 carate }i de
asemenea dimensiuni încât merita s@
poarte un nume special }i s@ devin@
celebru. Casa Lilienfeld }i fra]ii, din
Hopetown, i-au dat pe el 11200 de
lire sterline, o sum@ imens@ pentru
acea vreme, ceea ce deja a început
s@ produc@ vâlv@, t@cerea, discre]ia
nereprezentând calit@]i forte ale lui
Van Niekerk. Trecând apoi din mân@
în mân@, diamantul a fost fasonat la
Amsterdam, redus la greutatea de 49
de carate }i vândut, pentru aproape
23000 lire sterline, contesei Dudley,
bog@ta}@ celebr@ pentru colec]ia ei
de bijuterii. În timp, diamantul denumit ini]ial "Steaua Africii de Sud", sia mai schimbat de câteva ori proprietarul }i a r@mas cunoscut sub numele de Dudley. La sfâr}itul secolului XIX, valoarea lui era pre]uit@ pu]in
mai mult decât dublu fa]@ de cât
pl@tise contesa Dudley pe el. În fapt,
cele dou@ "norocuri" ale lui Van Niekerk
marcau debutul epocii moderne a
diamantelor…
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renumitele treks ale burilor, în care
oamenii î}i puteau petrece noaptea
ceva mai feri]i de primejdiile ce-i
pândeau la tot pasul - printre care
cu risc mare erau cele reprezentate
de }acali }i bandi]i.
Nu numai c@ cei din diferite
col]uri ale lumii, ispiti]i de diamante,
venind la Gricualand, î}i luau cu ei o
bun@ parte sau, de multe ori, întreg
avutul, dar ace}ti oameni erau obliga]i, pentru a nu muri de foame, s@si aduc@ cu ei rezerve de hran@ pentru 7-8 s@pt@mâni, cât dura drumul
greu pân@ la malurile râurilor Vaal }i
Modder. Este drept, ei întâlneau în
cale câteva a}ez@ri de 600-700 suflete, dar procurarea hranei constituia problema de c@p@tâi chiar a celor
ce locuiau în aceste a}ez@ri, ace}tia
neavând un surplus pe care s@-l
poat@ oferi altora. Iat@ de ce cei care
sperau s@-}i afle norocul în descoperirea unor diamante de zeci }i sute
de carate constituiau o prad@ foarte
tentant@ pentru bandi]ii ce str@juiau
c@ile de acces spre locurile visate,
oameni f@r@ nici un fel de scrupul }i
care, dac@ credeau în mirajul diamantelor, nu dispre]uiau deloc nici prada bogat@ – de multe ori mâncarea }i
apa erau considerate c@ au greutatea
lor în aur, }i chiar cu mult mai mult
– pe care le-o aducea jefuirea viitorilor exploratori }i exploatatori ai terenurilor diamantifere. Nu este greu de
în]eles c@, în aceste condi]ii, doar o

parte relativ mic@ din cei ce plecau la
Gricualand ajungeau la destina]ie…

Odat@ îns@ ajun}i în "]ara diamantelor", c@ut@torii acestor pietre pre]ioase erau oare la cap@tul suferin]elor pe care le îndurau de mai multe
luni? Nici pe departe. Cel mai adesea, ei erau nevoi]i s@-}i ridice corturile în locuri f@r@ ap@ }i umbr@,
pânza reprezentând un slab obstacol
în fa]a razelor nemiloase ale soarelui
ce p@trundeau în toate ungherele cu
o insisten]@ diabolic@. Munca lor, de
asemenea, era deosebit de dur@, iar
fiecare vedea în vecinul s@u nu un
partener, ci un du}man, al c@rui noroc putea însemna ne}ansa lui, a
c@rui bog@]ie putea însemna s@r@cia
lui. Suspiciunea, viclenia, egoismul, vio-

len]a caracterizau în general rela]iile
între c@ut@torii de diamante. Prin toate
acestea, suferin]ele continuau, chiar se
amplificau, }i, nu o dat@, visurile, speran]ele se transformau în dezam@giri.
Se spune c@ pu]ini au avut }ansa
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Pia]a central@ din Amsterdam, la anul 1665

s@ g@seasc@ diamante pe malurile râului Modder, cei ghinioni}ti repliinduse pe malurile râului Vaal, amplificând astfel tensiunile }i animozit@]ile
existente între c@ut@torii de aici. În
fapt, procesul ca atare al exploat@rii
se reglementa cu încetul. Oamenii, cei
mai mul]i "australienii", au adus cu ei
în aceste regiuni sistemul de diviziune a propriet@]ii miniere pe care-l
practicaser@ - c@ut@tori de aur - în
Australia. În locurile unde se b@nuia
existen]a z@c@mintelor diamantifere, se
delimitau suprafe]e p@trate relativ regulate, de circa 90 m2 (a}a numitele
claims-uri),
fiecare
exploatator
neputând s@ posede mai mult de dou@
asemenea împrejmuiri: dac@ vroia o
a treia, trebuia s@ renun]e la una din
cele dou@ pe care, de regul@, le avea.
În ciuda unor aspecte negative de genul celor men]ionate, exploatarea nisipurilor diamantifere de pe malurile
Vaal-ului a dat, în aceast@ faz@ primar@, rezultate relativ bune, astfel c@
oamenii de aici s-au înmul]it, s-au
putut face }i ceva investi]ii, iar renumele în cre}tere al locurilor atr@gea
al]i }i al]i exploatatori…

În 1869, pe malurile Vaal-ului ia
na}tere primul ora} fondat de c@ut@torii de diamante: Barkly-West. În 1870,
pe terenurile diamantifere împrejmuitoare erau circa 8000 de exploatatori.
Potrivit unor documente oficiale, în
doar dou@ luni - din l4 septembrie
pân@ la 13 noiembrie 1870 - au fost
expediate din Gricualand pe pia]a european@ 2326 diamante, având o valoare total@ de peste 64 mii lire sterline (la cursul din anul respectiv). Nu
era îns@ decât o infim@ parte a comorii fabuloase care z@cea în nisipurile }i p@mânturile de aici. Patru
asocia]i veni]i din Natal, înso]i]i de
lucr@tori negri, au scos în doar câteva s@pt@mâni, dintr-o singur@ "groap@",
23 de diamante care au fost vândute
în Anglia pentru 150 mii lire sterline;
cel mai de pre] din aceste diamante
avea 107 de carate, iar urm@torul 37.
De la Pniel, un alt or@}el fondat pe
malurile râului Vaal, un emigrant german, corespondent al Gazetei din
Augsburg, scria, în iulie 1871, pentru ziarul s@u "Ora}ul Pniel s-a n@s-

cut <<ieri>>. Pân@ acum, el nu are
decât 6000 locuitori, care tr@iesc sub

Diamante celebre

corturi }i în c@ru]e, în case de lemn,
fier sau piatr@, în colibe din paie sau
p@mânt. Magazine bine aprovizionate
asigur@ aproape tot ceea ce î]i po]i
dori; exist@ acum un mare num@r de
hoteluri }i debite de ap@. {i dac@ ora}ul nu are decât 6 000 locuitori, mai
mult de l5 mii coloni}ti, cea mai mare
parte cu femei }i copii, tr@iesc }i lucreaz@, sub un soare arz@tor, de-a lungul malurilor râului Vaal, scormonind
p@mântul, pentru a extrage piatra pre]ioas@. Rezultatele au întrecut a}tept@rile. Ele dep@}esc ceea ce se }tia
despre minele de diamante din Brazilia. O sucursal@ a unei b@nci engleze,
stabilit@ la Pniel, faciliteaz@ tranzac]iile
comerciale }i ofer@ avansuri asupra
diamantelor ce-i sunt prezentate".
Pentru a atrage }i al]i "clien]i", din
"Vaterland", gazetarul german – a}a
se afirma într-o lucrare - înf@]i}a într-o culoare relativ roz@ unele aspecte dure }i dificile ale vie]ii de pe
malurile râului Vaal; în fapt, lucrurile
nu ar@tau chiar aidoma celor prezentate în coresponden]a men]ionat@…
Oricum, îns@, ac]iunea "diamante"
de pe aceste meleaguri africane dobândea amploare. În acela}i an, 1871,
se descopereau diamante, tot aici, la
Jaggersfontein, ca }i Coffeefontein,
al]i }i al]i c@ut@tori fiind atra}i de mirajul bog@]iei. În aceast@ perioad@, noii
veni]i erau cu prec@dere englezi prin
origine sau educa]ie, ei organizânduse în societ@]i asem@n@toare celor ale
c@ut@torilor de aur din California }i
Australia, unii dintre ei fiind investi]i,
prin consim]@mânt unanim sau majoritar, cu puterile necesare spre a men]ine ordinea. Era, de altfel, în mod
deosebit nevoie de o asemenea investire - care nu a dat, nici ea, în multe
cazuri, rezultatele a}teptate. Practic,

to]i c@ut@torii de diamante erau înarma]i }i multe din diferendele dintre
ei se reglau pe calea armelor. Existau,

Koh-i-Noor

Steaua Africii

de asemenea, numero}i bandi]i - ei
nu catadicseau s@ scurme dup@ diamante, a}teptau s@ le g@seasc@ al]ii,
pe care îi omorau }i le luau pre]ioasele pietre. Mult timp nu a existat o
autoritate oficial@ care s@ ac]ioneze
împotriva acestor jefuitori, reac]iile manifestându-se fie individual, fie la nivelul unor grupuri mai mici, cu putere mai pu]in curativ@ }i mai mult
cronicizând o stare acut@. În aceast@
direc]ie, exist@ afirma]ii potrivit c@rora via]a din Gricualand era "un infern în drumul spre paradis"…

(va urma)
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Definirea, elementele componente
}i tr@s@turi ale creditului (II)

3. Garantarea creditului reprezint@ o
caracteristic@ legal@ de rambursabilitate a
acestuia. Dup@ natura elementelor care
constituie obiectul garan]iei aceasta poate
fi real@ sau personal@.
Garan]ia real@ se bazeaz@ pe garantarea sau „gajarea” creditului cu valori materiale, care în caz de nerambursare a creditului pot fi valorificate. Pentru aceast@
form@ de garan]ie, este foarte important@
„valoarea de pia]@” a bunului respectiv.
Aceast@ valoare impune nivelul creditului,
acesta fiind limitat la 70& din valoarea garan]iei. De asemenea, este necesar a se
urm@rii posibilitatea de valorificare a bunurilor aduse în garan]ie (nu pu]ine au fost
situa]iile când bunurile aduse în garan]ie
au fost imposibil de valorificat).
O form@ distinct@ de garantare real@
este ipoteca. Prin ipotec@, debitorul acord@
creditorului dreptul asupra unui imobil, f@r@
deposedare.
Garan]ia personal@ este dat@ de angajamentul luat de o ter]@ persoan@ de a pl@ti
suma ajuns@ la scaden]@, în cazul incapacit@]ii de plat@ a debitorului.
Cea mai întâlnit@ form@ de garantare a creditelor o constituie garantarea financiar@. Pentru realizarea acestui scop garantarea creditului se efectueaz@ cu elemente patrimoniale ale debitorului (active fixe }i circulante). Se practic@ }i metoda garant@rii creditelor pe seama portofoliului de efecte comerciale de]inute de solicitantul de credite.
4. Scaden]a sau termenul de rambursare stabilit în contract difer@ în func]ie
de particularit@]ile sectorului de activitate
}i de eficien]a activit@]ii beneficiarului de
credit. Termenele scadente se încadreaz@
pe o plaj@ de la 24 de ore (în cazul pie]elor
interbancare) pân@ la durate medii }i lungi
(20 sau 30 de ani) în cazul împrumuturilor obligatare. Exist@ o corela]ie între sca-

den]@ }i modul de rambursare al creditului, astfel: creditele pe termen scurt sunt
rambursabile integral la scaden]@, iar creditele pe termen mediu }i lung sunt rambursate e}alonat.
5. Dobânda reprezint@ o caracteristic@ a creditului }i constituie, dup@ cum se
desprinde din literaura de specialitate, pre]ul
capitalului utilizat, sau „chiria”,pe care o pl@te}te debitorul pentru dreptul care i se acord@,
cel de a folosi capitalul împrumutat. Nivelul
dobânzii se coreleaz@ cu rata profitului ob]inut@ de întreprinz@tor. În practic@ sunt utilizate dou@ tipuri de dobând@: fix@ }i variabil@.
Dobânda fix@ este stabilit@ în contractul de credit }i este valabil@ pe toat@
durata creditului.
Dobânda variabil@ (sensibil@) se modific@
periodic sub influen]a presiunilor infla]ioniste }i a evolu]iei nivelului dobânzii pe pia]@.
La conturile curente ale clien]ilor se
opereaz@ calculul a dou@ tipuri de dobând@:
dobânda debitoare (bonifica]ia pentru sumele din cont) }i dobânda creditoare (pre]ul
pl@tit de client sau de banc@ pentru utilizarea unei anumite sume).
Toate aceste elemente ale creditului sunt
tratate în detaliu în capitolele urm@toare.
Indiferent de formele pe care le îmbrac@ sau de criteriile de clasificare, creditul în economia contemporan@ are câteva caracteristici esen]iale:
- s-au produs schimb@ri în destina]ia creditului, în sensul c@ a sporit ponderea celor
speculative }i a celor destinate satisfacerii
nevoilor statului;
- au loc modific@ri frecvente ale nivelului
dobânzii, în scopul favoriz@rii sau limit@rii
dimensiunilor creditului;
- are loc o împletire a creditului comercial cu cel bancar, prin scontarea efectelor
de comer] (a cambiilor).
Tr@s@turile creditului bancar reies din
textul Legii privind activitatea bancare
nr.58/1998, modificat@ }i completat@ prin

Legea nr.485/2003, fiind definite prin:
1. Creditul este un angajament; transferul dreptului de proprietate asupra sumei
ce face obiectul credit@rii are caracter obligatoriu pentru banc@ din momentul în care
banca }i-a asumat un angajament de disponibilizare a creditului. Aspect foarte important în practic@, deoarece de la momentul semn@rii contractului de credit de c@tre
institu]ia de credit, obliga]ia de punere la
dispozi]ia împrumutatului a sumei de bani
convenit@ devine scadent@. De la acest
moment }i pân@ la momentul tragerii sumei
din contul de credit de c@tre împrumutat
banca este debitoarea obliga]iei de virare

a sumei în contul de credit, iar împrumutatul are, asupra b@ncii }i în limita acelei
sume, o crean]@ cert@, lichid@ }i exigibil@.
2. Creditul poate fi privit ca un angajament al institu]iei de credit la prelungirea
scaden]ei unei datorii. În acest context, textul
de lege are în vedere prelungirea scaden]ei
unei datorii izvorâte din creditul bancar.
3. Ipoteza angajamentului de achizi]ionare a unui titlu care încorporeaz@ o
crean]@ ori a altui drept la încasarea unei
sume de bani ca specie a creditului, este
de bun augur pentru institu]iile de credit
deoarece prin aceasta se acoper@ o gam@
larg@ de opera]iuni cum sunt scontul efec-

telor de comer], factoringul, forfetarea, tranzac]iile cambiale etc.
4. Acordarea creditului sau aprobarea prelungirii scaden]ei datoriei izvorâte
din credit se va face în schimbul obliga]iei
debitorului la rambursarea sumei respective, precum }i la plata unei dobânzi sau
a altor cheltuieli legate de aceast@ sum@.
Semnifica]ia textului este aceea c@, în raporturile juridice de creditare, acordarea creditului sau prelungirea scaden]ei unei datorii din credit sunt condi]ionate de obliga]ia
debitorului la rambursarea sumei }i plata
dobânzilor }i cheltuielilor aferente (crean]e
ata}ate).

Efectele declinului demografic
în universit@]i
Iulia NAGY
O zical@ în popor spune „cine
nu are b@trâni, s@ î}i cumpere”. Observând îns@ evolu]ia demografic@ a
României, ]ara are nevoie nu de
vârstnici, ci de tineri. Îmb@trânirea

României nu se va sim]i doar pe
b@ncile din parcuri sau în drumurile
f@cute de po}ta}ii înc@rca]i cu cupoane de pensie, ci mai ales în universit@]ile române}ti }i pe pia]a muncii. Previziunea nu este deloc optimist@: un om activ pe pia]a muncii
va între]ine în urm@torii ani 9 pensionari }i copii. Pân@ a se resim]i

Efectele declinului demografic ^n cifrele de absolvire din ^nv@]@m$nt

îns@ bumerangul declinului demografic pe pia]a muncii, primul care va fi
afectat este sistemul de înv@]@mânt
superior. Din 2008 vor absolvi liceul
primele genera]ii n@scute dup@ 1989.
Acest lucru este important nu numai
din punct de vedere cultural – primii cet@]eni români care nu au tr@it
deloc în comunism devin adul]i – dar
}i din punct de vedere social }i economic: genera]iile n@scute dup@ 1989
sunt mai pu]in numeroase. Dup@ cum
arat@ un studiu recent al UNFPA, în
timp ce în 1989 s-au n@scut 369.000
de copii, în 1990 num@rul de noun@scu]i a fost de 314.000, în 91 de
275.000, iar în 92, 260.000. Aceast@
sc@dere va afecta sistemul de educa]ie universitar }i pia]a muncii în
anii urm@tori pentru c@ num@rul absolven]ilor de liceu scade vertiginos:
numai în 2008 vor fi cu aproape
30.000 mai pu]ini decât în 2007, iar
pân@ în 2010 vom pierde nu mai
pu]in de 120.000 de tineri care puteau s@ ocupe locurile de munc@ sau
b@ncile universit@]ilor. Ministerul Educa]iei deja a prev@zut pentru anul
universitar 2008/2009 s@ scad@ num@rul de locuri alocate universit@]ilor
cu 8&, de la 62.000 la 57.000, în
condi]iile în care se estimeaz@ c@
num@rul de absolven]i de liceu va

sc@dea cu 15&.
Efectele care se v@d acum la nivel
preuniversitar, adic@ închiderea multor }coli, în special din zonele rurale
}i disponibilizarea cadrelor didactice,

se vor reg@si din 2008 }i în înv@]@mântul universitar: odat@ cu sc@derea
num@rului de studen]i unele universit@]i vor trebui s@ închid@ sec]ii sau
s@ î}i reformeze sistemul.
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La bursa sibian@

Oscila]iile de pre] au men]inut speculatorii în pia]@
urma unei deprecieri de 6,5 bani, dar }i
pe contractul DESIBGOLD decembrie,
uncia depreciindu-se cu 24,4 dolari, pân@
la valoarea de 786,1 USD. Pia]a op]iunilor call a punctat }i ea din nou la
capitolul lichiditate, cu 253 contracte.
S-au remarcat contractele DESIF 5 decembrie, realizate la un pre] de exercitare de 4 lei/ac]iune, cu prime între
200 }i 250 lei/contract.
Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS
Debutul s@pt@mânii bursiere 12-16,
noiembrie a fost unul promi]@tor, nivelul de lichiditate men]inându-se ridicat. Pe pia]a sibian@ a derivatelor, au
fost încheiate peste 11.700 contracte,
din 1861 tranzac]ii, cu o valoare de 41,9
milioane de lei. Condi]iile în care s-au
desf@}urat „ostilit@]ile” au fost similare
cu cele din finalul s@pt@mânii trecute,
ultima perioad@, pia]a persistând pe
sc@dere. În acest context, speculatorii
short }i-au v@zut din nou conturile
crescând. Disponibilitatea investitorilor
pentru a tranzac]iona a fost eviden]iat@ }i de evolu]ia num@rului de pozi]ii futures, care a ajuns, pe parcursul
}edin]ei s@ dep@}easc@ pragul de 60.000.
La închidere, num@rul acestora s-a stabilizat la nivelul de 59.586. Excep]ie
de la sc@deri a f@cut moneda european@ care, în ton cu evolu]ia de pe
pia]a bancar@, a continuat s@ creasc@.
Pentru decembrie anul curent, euro a
fost evaluat la 3,46 lei, cu 5,79 bani
peste nivelul anterior. De altfel, }i cota
de interes pentru aceast@ pia]@ s-a îmbun@t@]it, dovad@ cele 157 contracte
realizate. Cele mai lichide produse au
fost DESIF 5 cu 5622 contracte. DESIF
2 au atras peste 5000 contracte, care
le-au asigurat locul secund. DETLV au
ocupat locul trei, cu 262 contracte. Mi}c@ri interesante au avut loc }i pe DEARAX,
cotate la 42 bani pentru decembrie, în

Revenire pe „verde”
a pre]urilor derivatelor
Dup@ o perioad@ sus]inut@ de sc@dere,
soldat@ cu profituri ridicate pentru speculatorii short, }edin]a de mar]i a readus majoritatea pre]urilor futures pe cre}tere. Nivelul de ascensiune nu a fost
îns@ unul foarte ridicat }i au existat
chiar }i excep]ii. În condi]iile date, principala preocupare a investitorilor a fost
deschiderea de noi pozi]ii futures, totalul acestora dep@}ind, pe parcursul
zilei, 61.500. Pân@ la închidere, suma
men]ionat@ s-a mai diminuat, datorit@
marc@rilor de profituri ale speculatorilor intra-day, plasându-se în preajma
pragului de 61.000. Conform unui broker sibian, „cre}terea constat@ a pozi]iilor futures din ultimele }edin]e au
ilustrat fie intrarea de noi investitori în
pia]@, care întrev@d oportunit@]i în evolu]ia viitoare a pre]urilor, fie reorientarea altora, în special a celor short,
care dup@ marcarea de profituri, redeschid pozi]ii”. De-a lungul }edin]ei, au
fost încheiate aproape 9000 contracte
din 1377 tranzac]ii, iar valoarea acestora
s-a ridicat la 32,6 milioane lei. Derivatele financiare au dominat }edin]a, cele
mai tranzac]ionate fiind de aceast@ dat@
DESIF 2 cu 4764 contracte. DESIF 2
decembrie 2007 au oscilat pe un palier
de pre] destul de generos cuprins între
3,28 }i 3,3998 lei/ac]iune, dar închiderea le-a g@sit la 3,3 lei/ac]iune, în cre}tere cu doar 0,01 bani. Pentru martie

2008, DESIF 2 au închis în sta]ionare
la 3,5 lei/ac]iune, iar pentru vara anului
viitor la 3,7001 lei/titlu, în urma unei
cre}teri de 1,01 bani. DESIF 5 au secondat liderul cu un total de 3739 contracte. Culoarul de oscila]ie al DESIF
5 decembrie a fost mai restrâns decât
cel al DESIF 2, cu aceea}i scaden]@, încadrându-se între un minim de 4,0635
}i un maxim de 4,115 lei/ac]iune. La
închidere, cre}terea DESIF 5 decembrie a fost îns@ mai mare, în raport cu
cea a DESIF 2, ajungând la 2,6 bani,
pre]ul de cotare fixându-se la 4,089
lei/ac]iune. Pentru martie viitor, DESIF
5 au crescut cu 2 bani }i au fost cotate la 4,3049 lei/titlu iar pentru iunie
2008 cu 10,99 bani ajungând la 4,5198
lei/titlu. Cu 317 contracte. DEBRK au închis podiumul. În ceea ce le prive}te,
pre]urile au continuat s@ se deprecieze
puternic, o ac]iune fiind cotat@, pentru
decembrie anul curent, la 2,5 lei, în minus cu 15,5 bani, iar pentru martie 2008
la 2,75 lei în coborâre cu 23 bani. Pe
pia]a derivatelor bancare TLV, s-au consemnat cre}teri de 1,49 bani pentru finalul anului }i 2,5 bani pentru prim@vara anului urm@tor, pre]urile ajungând
la 85,99 }i 92 bani/ac]iune. Pe segmentul valutelor, moneda unic@ a ajuns pentru decembrie la 3,465 lei, dup@ o
cre}tere de 0,5 bani. Tot pentru ultima
scaden]@ din an, uncia de aur a sc@zut
cu 1,1 dolari fiind cotat@ la 785 USD.
Miercuri, pre]urile derivatelor s-au men]inut, pentru a doua zi consecutiv, pe
cre}tere, iar investitorii au încheiat dea lungul zilei 8558 contracte, dintre
care 8105 în pia]a futures }i 453 în
cea a op]iunilor. „Num@rul total al tranzac]iilor s-a ridicat la 1258, iar valoarea acestora a ajuns la 30,7 milioane
de lei. Dup@ o perioad@ de urcu} constant, num@rul pozi]iilor deschise s-a
diminuat, ajungând la 58.900. În opinia Mirabelei Coss, broker la SSIF Broker Cluj, „pe fondul revenirilor con-

semnate în cursul zilei pe pia]a la vedere, pia]a sibian@ s-a gr@bit s@ <m@reasc@ pasul>. Cota]iile au înregistrat,
în cursul dimine]ii, aprecieri destul de
importante, îns@ teama ce caracterizeaz@ o pia]@ sensibil@ a determinat
mul]i investitori s@ marcheze punctual profiturile respectiv s@-}i limiteze pierderile. Chiar daca volatilitatea a fost
destul de mare, volumul tranzac]iilor
a avut parte de un recul, odat@ cu num@rul pozi]iilor deschise”. Conform sursei citate, „interesul investitorilor se îndreapt@ din ce în ce mai mult spre
scaden]ele ceva mai îndep@rtate, care
aduc, în primul rând, avantajul elementului timp”. În pia]a derivatelor pe ac]iuni DESIF 5, au fost preferate pentru 4340 contracte }i au revenit pe primul loc în clasamentul de lichiditate.
Cele 3336 contracte DESIF 2 le-au asigurat acestora locul secund, în timp
ce DEBRK s-au clasat pe trei cu 334
contracte. În ceea ce prive}te cota]iile,
pentru ultima scaden]@ din acest an
DESIF 5 au crescut cu 5,11 bani }i
au fost cotate la 4,1401 lei/ac]iune, iar
pentru martie 2008 cu 1,52 bani valo-

rând 4,3201 lei/ac]iune. DESIF 5 iunie
2008 au urcat cu 5,02 bani }i au ajuns
la 4,57 lei/titlu. DESIF 2 au urmat un
traseu ascendent pentru trei din cele
patru scaden]e tranzac]ionate. Astfel,
ele au câ}tigat 4,24 bani pentru decembrie anul curent, închizând la 3,3421
lei/ac]iune }i 3,1 bani pentru martie
viitor valorând 3,531 lei/ac]iune. DESIF
2 iunie 2008 au marcat un plus de
4,71 bani }i au fost cotate la 3,7471
lei/titlu. Doar DESIF 2 septembrie 2008
au urmat un traseu descendent, pierzând 2,5 bani }i ajungând la 3,95 lei/
ac]iune. De traseul verde s-au bucurat
}i derivatele pe ac]iunile SSIF Broker
Cluj, care au crescut cu 4 bani pentru
finalul anului în curs }i cu 10 bani pentru martie 2008 ajungând la 2,54 }i
02,85 lei/ac]iune. Pe segmentul valutelor, moneda unic@ a crescut din nou
pentru finalul anului, acumularea de 0,51
bani ducând valoarea sa la 3,4701 lei.
{i derivatele pe aur au revenit pe cre}tere, cota]ia de 790 dolari/uncie ilustrând un plus de 2 USD. Joi, dup@
dou@ }edin]e de cre}tere }edin]a a debutat cu corec]ii ale cota]iilor.

CLUBUL BILDERBERG - “St@pânii lumii”

drd. C@t@lin NICOLESCU

urmare din pagina 1

1. Cine guverneaz@ lumea?
„Lumea e guvernat@ de personaje pe care cei ai c@ror ochi nu
ajung pân@ în culise, nu pot nici
m@car s@ }i le închipuie” scria Benjamin Disraeli (prim-ministrul Marii
Britanii, în 1867) în romanul s@u,
„Coningsby”(1844).
În spatele scenei pe care are loc
spectacolul politic interna]ional, exist@
organiza]ii secrete care colaboreaz@ în
vederea instaur@rii Noii Ordini Mondiale. De}i expresia este veche, c@ci
apare }i pe bancnota de un dolar
american, în zilele noastre, ea se refer@ la noua lume globalizat@. Oligarhiile au adoptat-o con}tient de la
ilumina]i din Bavaria, un ordin secret
fondat în 1776, care urm@rea s@ preia

controlul total al planetei. Clubul Bilderberg nu este o institu]ie secret@
unic@, dar, atât prin raza sa de ac]iune, cât }i prin identitatea membrilor }i dimensiunile obiectivelor lui,
este cea mai ambi]ioas@ dintre toate,
fiind alian]a secret@ cea mai extins@
de pe planet@.

institu]ie suprana]ional@, un grup creat
în cadrul unei societ@]i democratice, pe
care aparent promite c@ o va ap@ra,
dar în umbra c@reia ac]ioneaz@ în realitate. Mai presus de bine }i de r@u.

2. Atributele Clubului Bilderberg

Prin organismele publice }i private în care î}i desf@}oar@ activitatea,
membrii clubului Bilderberg promit
s@ apere instaurarea democra]iei în
toate ]@rile lumii. Dar în urma unei
analize f@cut@ de autor, observ@m, ]inând seama de alc@tuirea sa intern@,
c@ el nu predic@ prin propriul exemplu. E un club închis, neales de c@tre
public, cu atât mai pu]in reprezentativ datorit@ acestui fapt, c@ci membrii
lui sunt la o dep@rtare de ani-lumin@,
de esen]a omului de pe strad@. Sunt
oameni de afaceri, multimilionari, influen]i în politic@, finan]e }i b@nci,
edituri }i armat@, care nu ]in seama
dac@ opinia public@ le aprob@ sau nu
Noua Ordine Mondial@. A}a cum bine
a ar@tat bancherul Janes P.Warburg:
„Fie c@ vre]i, fie c@ nu, vom avea un
guvern mondial. Singura chestiune e
dac@ va fi acceptat ori impus”.

De}i a trecut mai bine de o jum@tate de secol de la fondarea lui,
Clubul Bielderberg n-a ap@rut nicicând
pe prima pagin@ a ziarelor, nici pe
cea a altor publica]ii „oficiale”. Dar,
în pofida inten]iei secrete, existen]a
lui e gata s@ treac@ pragul t@cerii, de}i
numai pentru unii, fiindc@ majoritatea
cet@]enilor ignor@ total existen]a, activit@]ile }i obiectivele acestui club.
Dup@ jum@tate de secol de t@cere, mitologia lui începe s@ ias@ din întâlnirile clandestine, datorit@ simplelor infiltr@ri ale presei nealiniate, scurgerilor de informa]ii interesate }i tenden]ioase efectuate chiar de c@tre acest
grup }i, mai ales, datorit@ descoperirilor revelatoare f@cute de c@tre cercet@tori independen]i.
Bilderberg este prezentat ca un
club ultrasecret, ultra exclusivist, rezervat celor mai puternici, iar admiterea în el depinde de existen]a prealabil@ a unor propriet@]i bancare,
func]ii de putere, influen]e teritoriale,
intelectuale, economice }i politice. O

3. O organiza]ie nedemocratic@
care asigur@ ap@rarea democra]iei

4. O societate pe m@sur@
P@strând propor]iile, sistemul social ales de bilderbergeri e versiunea
înnoit@ a piramidei institu]ionale ultra-

conservatoare din Evul Mediu timpuriu, structurat@ pe trei etape ierarhice. La vârf st@tea regele, feudal
absolut, care primea puterea chiar de
la Dumnezeu. La picioarele lui se aflau,
în ordine descresc@toare, trei etape.
Întâi, nobilimea r@zboinic@ }i marii seniori feudali, apoi clerul }i, în fine,
cei care munceau: me}te}ugarii, slujitorii }i ]@ranii.
Dintre bilderbergeri, cei ini]ia]i se
situeaz@ în vârful ierarhiei, regi }i st@pâni ai planetei, de acolo arbitreaz@
}i controleaz@. Gândesc pentru to]i }i
pun în aplicare cele mai convenabile
strategii, din punctul lor de vedere.
Pe bancnotele americane de un
dolar apare tocmai o piramid@, simbolul adoptat de ordinul illumina]i în
c@utarea Noii Ordini Mondiale, men]ionat@ la baza acelui poliedru.

5. For]a hot@râtoare a versiunii
oficiale
Autoarea încearc@ s@ dea r@spuns
la câteva întreb@ri fundamentale privind existen]a acestui club, respectiv:
Ce urm@re}te Clubul Bilderberg?
Cu ce scop s-au unit cele mai influente }i puternice persoane de pe planet@? De ce se întrunesc cu u}ile închise, neluând în seam@ societatea?
Deciziile luate de c@tre bilderbergeri se repercuteaz@ asupra vie]ii
cotidiene a tuturor locuitorilor planetei, existând o leg@tur@ între actuala

ordine mondial@ }i influen]a exercitat@ de c@tre Clubul Bilderberg, îns@
de acum cincizeci de ani. Clubul Bilderberg a contribuit la instaurarea tipului de capitalism pe care îl cunoa}tem ast@zi }i la solidarizarea principalelor elite mondiale din lumea afacerilor.
Puterea capitalismului financiar are
un ]el transcendental, care este, nici
mai mult, nici mai pu]in, decât crearea
unui sistem de control financiar mondial în proprietate privat@, capabil s@ domine sistemul politic al fiec@rei ]@ri,
ca }i economia lumii ca pe un tot.
Acesta este ]elul pe care }i-l propun bilderbergerii, elita gânditorilor strategici occidentali, a principalelor motoare politice din Occident, liderii afacerilor }i b@ncilor, care î}i ap@r@ clandestinitatea, sus]inând c@ }i f@r@ mijlocirea presei, ei î}i pot expune în
total@ libertate opiniile, f@r@ teama de
a fi interpreta]i gre}it ori manipula]i.
Dar, dac@ se întrunesc s@ dezbat@ în vederea binelui comun, de ce
sunt gre}it interpreta]i? De ce nu î}i
fac cunoscute public concluziile? De ce
se tem? În pofida eviden]ei, ei insist@
s@ sus]in@ c@ Clubul Bilderberg „nu
e un corp executiv; acolo nu se ia
nici o decizie.”
În aceast@ carte, autoarea încearc@ s@ demonstreze contrariul.
Rândurile de mai sus surprind
doar câteva idei }i opinii pe care le reg@sim într-o lucrare complex@, deosebit
de interesant@ }i extrem de actual@.
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Resurse umane:

“Vezi c@-]i tai din leaf@!” (II)

Ileana ILIE

urmare din num@rul trecut

Ioana M@rculescu a primit pozi]ia
de director de resurse umane la compania de farmaceutice Sicomed, tocmai
c$nd aceasta fusese achizi]ionat@ de
vehiculul de investi]ii Venoma Holdings
}i trebuia dezvoltat@, pentru a fi v$ndut@.
[inta principal@ era reorganizarea companiei ^n vederea atragerii de poten]iali
cump@r@tori. “Aproximativ 90& din manageri erau vechi ^n companie }i conduceau prin pedepse. Angaja]ii erau
dependen]i de }efii lor. Oamenii nu ^n]elegeau foarte clar nici ce fac bine, nici
ce fac r@u. {i nici nu aveau curaj s@
^ntrebe”, poveste}te M@rculescu. Sarcina
ei a fost s@ fac@ ordine pe partea de
personal: de la 1.800 de angaja]i, c$]i
erau ^n 2003, Sicomed a ajuns, trei ani
mai t$rziu, s@ lucreze cu 600. M@rculescu spune c@ a fost introdus un sistem de promovare a angaja]ilor, prin pa}i
succesivi, ^n cazul ^n care ^}i demonstra
capacit@]ile – sistem ^nainte inexistent :
«Unde nu am g@sit sus]inere, am pus
presiune de jos ^n sus, adic@ i-am ^nv@]at
pe oameni ce s@ cear@ de la managerii
lor». %n septembrie 2005, Sicomed a fost
v$ndut@ produc@torului olandez de medicamente Zentiva. Compania a ob]inut,
anul trecut, un profit net de 24,4 milioane de lei (6,93 milioane de euro), ^n
cre}tere cu 53& fa]@ de c$}tigul ^nregistrat ^n 2005.
%n schimb, o excep]ie de la regul@
o reprezint@ directorul executiv al companiei de curierat Fan Courier. Felix P@tr@}canu consider@ c@ sanc]iunile sunt
necesare pentru a face lucrurile s@ mearg@ bine ^ntr-o firm@. “Fiind o societate
cu peste 650 de angaja]i, e clar c@ facem
uz de sanc]iuni destul de frecvent. Acestea
sunt ca un du} rece, cu efecte pozitive
ulterioare. %ns@, e drept c@ metoda nu
func]ioneaz@ mereu”. Nu trebuie s@ fie
neap@rat penalizare salarial@, explic@

A pedepsi un angajat care gre}e}te pare o treab@ delicat@: dac@ ^l demotivezi, dac@
pleac@, dac@ sanc]iunea nu ajut@ la nimic? Totu}i, s-ar zice c@ }efii rom$ni nu se feresc
deloc s@-}i pedepseasc@ subordona]ii, ba chiar o fac cu mai mult curaj dec$t managerii
din companiile str@ine.
acesta. “Tot sanc]iune este }i neacordarea pachetelor ce ^ntregesc salariul”,
spune P@tr@}canu, referindu-se la faptul
c@ dac@ gre}e}te, angajatul s@u poate r@m$ne f@r@ ma}ina de serviciu ^n week-end
sau f@r@ abonamentul la sala de fitness ori
bazinul de ^not. {i managerul s-a convins
c@, acest tip de sanc]iune d@ rezultate.
Ideea general@ care se desprinde
este c@ }efii nu consider@ c@ fac uz de pedepse }i spun c@ le folosesc numai c$nd
nu exist@ o alt@ variant@. “Sunt unele situa]ii ^n care trebuie pedepsit@ rea-voin]a
care implic@ mai multe persoane», spune
Oana B@lc@nu]@ de la Romstal.
Teoretic, deci, managerii }tiu c@
“oamenii trebuie ^ncuraja]i }i sus]inu]i”,
dar percep]ia angaja]ilor, conform studiului Human Synergistics, arat@ c@ la prima
gre}eal@ pe care o fac, mai degrab@ li
se atrage aten]ia, dec$t sunt ajuta]i de
}efi s@ ^n]eleag@ }i s@ repare ce au
gre}it. “Atunci când le ar@t@m rezultatele
studiilor, mai to]i managerii sunt mira]i:
<dar la noi nu a mai fost nimeni penalizat de nu }tiu când>, spun majoritatea.
Pedeaps@ nu ^nseamn@ ^ns@ doar o
penalizare salarial@. %nseamn@ }i o critic@ acid@ ^n public, delegarea unor sarcini mai nepl@cute }i multe, multe altele”,
spune Adrian Stanciu, cu completarea
c@ de foarte multe ori managerii nici
nu ^}i dau seama c@ dau dovad@ de lips@
de respect fa]@ de angaja]i.
La un nivel ceva mai general al
discu]iei, directorii de companii recunosc
c@ sunt tenta]i s@ recurg@ mai degrab@
la penalizarea gre}elilor }i v@d, ^n general, jum@tatea goal@ a paharului, dec$t
s@ ia ^n calcul }i rezultatele bune. “%n mod
normal, feedback-ul trebuie s@ reflecte }i
p@r]ile bune }i cele care trebuie ^ndreptate. Din p@cate, s@ critici }i s@ judeci

este mai u}or dec$t s@ cau]i ^mpreun@
cu colegul o solu]ie constructiv@, favorabil@ ambelor p@r]i”, spune Gabriel Ionescu,
pre}edintele HR Club (Clubul managerilor de resurse umane). %n plus, adaug@
el, setea de recunoa}tere a performan]elor din partea angaja]ilor este mult mai
mare dec$t disponibilitatea angajatorilor
de a le recompensa. De}i pe oameni ^i
motiveaz@ lucrurile pozitive, ^ncuraj@rile,
recunoa}terea meritelor, nu frica de a
gre}i. “Foarte mul]i manageri critic@ de
mult mai multe ori dec$t laud@. Motivele
sunt diverse. %n primul r$nd, e mai u}or
s@ critici dec$t s@ lauzi, fie c@ e vorba
de angaja]i, fotbali}ti sau politicieni”,
explic@ Octavian Panti}, trainer }i managing director al TMI Training and Consulting. %n plus, “managerii laud@ mai pu]in pentru c@, zic unii, <de-asta e pl@tit, ca s@ fac@
treab@, nu e nevoie s@^l mai laud }i eu>“.
Cu o explica]ie de ordin psihologic
vine }i Iuliana Stan: pedepsele nu au
efect motivator. “Au un efect foarte bun
imediat, pe termen foarte scurt }i asta
pentru c@ oamenii reac]ioneaz@ la fric@”,
spune reprezentanta Human Synergistics.
“Dar uit@m c@ de fric@, ^n general, ^ncet@m s@ mai facem lucruri sau facem doar
at$t c$t trebuie pentru a nu fi pedepsi]i. Sau, pur }i simplu, apar blocaje”.
Sanc]iunile, critica }i tonul ridicat
func]ioneaz@ pe termen scurt, ^i sus]ine
afirma]ia }i Octavian Panti}. “Tocmai din
acest motiv reprezint@ o capcan@: eu ]ip,
iar ei fac exact ce le-am spus - deci asta
e solu]ia!“. Pedepsele }i criticile prea
dese scad rapid motivarea oamenilor, iar
performan]a, chiar dac@ e mai bun@ o
vreme, p$n@ la urm@ scade, spune consultantul de management. “Oamenii nu^}i
doresc s@ vin@ la un serviciu unde sunt
critica]i, penaliza]i }i trata]i ca ni}te ani-

male de povar@“, rezum@ Panti}.
C@t@lina C@ciulan m@rturise}te c@,
^nainte s@ ajung@ la Johnson Controls
Rom$nia, a lucrat ^n companii unde sistemul de management prin pedeaps@ era
la loc de cinste, dar rezultatele ob]inute
contraziceau obiectivele urm@rite: oamenii
erau frustra]i, apoi indiferen]i, f@r@ reac]ie
^n fa]a unei posibile pedepse. Sistemul
nu d@, deci, rezultate. De ce? Pentru
c@ “emo]ional, oamenii percep cearta sau
mustrarea ca ^ntr-o rela]ie de tip adultcopil, gener$nd resentimente. Astfel,
<vinovatul> va contraataca cu prima
ocazie ^n care o va putea face, inclusiv
prin a nu face nimic”, explic@ Iuliana
Stan. Spre exemplu, spune ea, afirma]ia
“nu e ^n fi}a postului” este o reac]ie de
tipul “nu fac asta, fiindc@ nu vreau s@
fiu penalizat dac@ gre}esc sau nu corespund a}tept@rilor”. Mirela Stere de la
Macromex e de aceea}i p@rere: “%ntre
<morcov> }i <b@]> este un ^ntreg univers
numit resurs@ uman@. Dac@ angajatul
prime}te <morcovul> numai dup@ ce ^i
v$j$ie b@]ul pe deasupra capului, sanc-

]iunea este instrument de demotivare”.
Felix P@tr@}canu de la Fan Courier
nu este de acord ^ns@ cu ceilal]i manageri. El nu crede c@ sanc]iunea demotiveaz@, ci indic@ «faptul c@ trebuie s@
fiu mai atent la ceea ce fac, pentru c@
dac@ n-o fac bine, o ^ncasez. Cred c@
sanc]iunea poate crea motivare, pentru
c@ e chiar ru}inos s@ mi se ^nt$mple
iar@}i un lucru pe care l-am f@cut prost,
cu o alt@ ocazie anterioar@“.
Totu}i, mai ales ^n contextul actual,
^n care pia]a muncii s-a ^ngustat sim]itor,
fa]@ de acum c$]iva ani, c$}tig@ teren
ideea c@ ^mbun@t@]irea comportamentului angajatului depinde de recompensele oferite de angajator. “%n firmele rom$ne}ti, ^ncepe s@ se simt@ faptul c@ succesul st@ ^n oameni. Deja, volumul inves]iilor str@ine a r@sturnat echilibrul pe pia]a
muncii net ^n favoarea angajatului”, crede Drago} T@nase de la UPC. Iar firmele care
nu vor respecta angajatul, spune el, vor
avea din ce ^n ce mai pu]in loc pe pia]@.
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