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Eugen ROTAR

forma Ethereum, şi care acordă
anumite drepturi. În 2017, peste 3,5
miliarde USD au fost strânse în acest
mod şi au fost finanţate diverse startup-uri.

Un exemplu interesant este
Decentraland care se deosebeşte de
lumile virtuale anterioare prin faptul
că toate locaţiile (denumite LAND în
joc) - cu excepţia străzilor şi a spaţiilor
publice - pot fi cumpărate, vândute
şi dezvoltate de către jucători.
Proprietatea terenului virtual este
documentată în blockchain-ul Ethereum pentru a facilita transferurile şi
a preveni fraudele. Proprietarii deţin
controlul asupra materialelor care
apar pe parcelele lor, care sunt
identificate printr-un set de coordonate computerizate. Conţinutul
poate varia de la scene 3D statice la
sisteme interactive, cum ar fi jocuri,
cazinouri, galerii de artă şi orice
altceva la care dezvoltatorii visează.
(Personal, mi-ar plăcea să văd o ligă
virtuală de fotbal în stil NFL, în care
să poţi deţine echipe, să faci schimb

de jucători etc. şi să concurezi pentru
primul Meta Superbowl). Există o
comunitate înfloritoare de animatori,
artişti şi dezvoltatori 3D care lucrează
în aceste locuri virtuale, oferind noi
oportunităţi pentru ca oamenii (ca
avataruri) să se conecteze şi să se
implice. Fiecare parcelă de teren are
o suprafaţă de 16 metri pe 16 metri
şi este reprezentată de un NFT (sau
jeton ne-fungibil). Un jeton nefungibil
este o unitate de date blockchain care
reprezintă o proprietate digitală unică
(în acest caz, o proprietate virtuală).
Acum, Samsung se alătură acestora. Magazinul Samsung 837X va
oferi o aventură digitală unică prin
"Teatrul Conectivităţii" şi "Pădurea
Sustenabilităţii", unde fanii vor putea
îndeplini misiuni pentru a câştiga
insigne 837X NFT. Teatrul Conectivităţii va prezenta noutăţile Samsung de la Consumer Electronics
Show, care se desfăşoară între 5 şi 8
ianuarie. Pe de altă parte, "Pădurea
Sustenabilităţii" va fi un "portal spectaculos unde oaspeţii pot porni întro călătorie printre milioane de copaci

- şi chiar să aibă parte de o întâlnire
mitică", a precizat compania.
Gigantul sud-coreean al electronicelor plantează copaci şi în lumea
reală. Pe 3 ianuarie, Samsung
Electronics America a dezvăluit un
parteneriat cu platforma de restaurare a climei Veritree, bazată pe
Cardano. Obiectivul parteneriatului
este de a planta două milioane de
copaci în Madagascar până la
sfârşitul lunii martie a acestui an.

Exemplificare
empiricã a
volatilitãþii
pieþei Bitcoin
în comparaþie
cu pieþele
tradiþionale
de acþiuni
Modelele de volatilitate stocastică
(SV) sunt instrumente de lucru pentru

sursa adevarul

O urmare a ultimei crize financiare
a fost dezvoltarea criptomonedelor,
iar progresele tehnologice au
acţionat precum un catalizator pentru
răspândirea acestora. Din cauza
noutăţii tehnologiei, nu este încă
evident dacă este vorba de o nouă
clasă de active sau dacă o clasificare
în categoriile econimice existente are
mai mult sens. Cu toate acestea,
există un consens asupra faptului că
tehnologia lor de bază, blockchain,
are un potenţial perturbator pentru
întreaga industrie financiară.
Criptomonedele sunt prototipurile
acestei tehnologii şi, prin urmare,
reprezintă partea cea mai avansată
a tehnologiei blockchain.
Evoluţiile actuale ale criptomonedelor sunt analizate în contextul
efectelor economice. Accentul este
pus pe întrebarea în ce măsură
criptomonedele au un beneficiu
economic şi care sunt riscurile
asociate cu utilizarea sau introducerea lor. În urma scăderii încrederii în industria financiară, al
recesiunii globale şi al pachetelor
de salvare a băncilor, conceptul unei
monede fără bănci a fost publicat
de pseudonimul Satoshi Nakamoto.
Deşi această tehnologie blockchain
se află încă în faza de dezvoltare şi
impactul său poate fi descris doar în
termeni rudimentari, se poate
observa totusi potenţialul său
disruptiv pentru industria financiară
globală.
Plăţile cu criptomonede să fie
fundamental mai ieftine în comparaţie cu mijloacele de plată convenţionale. Structura comisioanelor
pentru transferurile sau schimburile
de criptomonede variază în funcţie
de furnizor. În general, este vorba de
o cotă minimă variabilă din valoarea
tranzacţiei. Cei mai mari furnizori
percep un comision minim de 0,10,25%. Ocazional, tranzacţiile sunt,
de asemenea, oferite gratuit. În plus,
există nenumărate start-up-uri care
descoperă nişe de piaţă sau deschid
noi pieţe, cum ar fi producătorii de
bancomate pentru criptomonede. În
urma apariţiei criptomonedelor, a
apărut o nouă formă de finanţare a
start-up-urilor sau de crowdfunding,
Initial Coin Offerings (ICO), a cărei
denumire se bazează pe ofertele
publice iniţiale (IPO). Se vând aşanumitele token-uri, care se bazează
pe criptomonede, cum ar fi plat-

sursa capital
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modelarea şi predicţia volatilităţii
variabile în timp pe pieţele financiare
şi sunt instrumente esenţiale în
gestionarea riscurilor, evaluarea
activelor şi alocarea activelor. În
matematica financiară şi în economia financiară, volatilitatea
stocastică este de obicei modelată
într- un cadru în timp continuu, ceea
ce este avantajos pentru stabilirea
preţului produselor derivate şi pentru
optimizarea portofoliilor. Cu toate
acestea, deoarece datele sunt de
obicei observabile numai în
momente discrete în timp, în
aplicaţiile empirice, formulările în
timp discret ale modelelor de SV sunt
la fel de importante. Volatilitatea
joacă un rol important în determinarea riscului global al unui portofoliu şi în identificarea strategiilor de
acoperire care fac ca portofoliul să
fie neutru în ceea ce priveşte
mişcările pieţei. În plus, prognoza
volatilităţii este, de asemenea,
crucială în tranzacţionarea instrumentelor derivate.
Cinci indici, inclusiv S&P 500
(GSPC), Nikkei (N225), Nasdaq,
Down Jones şi Euro Index (Stoxx),
sunt aleşi pentru a reprezenta diferite
regiuni ale căror monede sunt în
topul ponderii comerţului cu Bitcoin.
Tranzacţionarea Bitcoin în raport
cu yuanul chinezesc a reprezentat
cea mai mare parte a volumului de
tranzacţionare a Bitcoin până când
China a început să ia măsuri drastice
împotriva schimburilor de monedă
digitală la începutul anului 2017,
interzicând în cele din urmă tranzacţionarea Bitcoin în septembrie
2017. Yenul japonez a preluat apoi
conducerea ca fiind cel mai mare
volum de tranzacţionare, odată cu
adoptarea de către autorităţile de
reglementare japoneze a unor
norme favorabile monedei digitale.
Dolarul american şi euro se numără,
de asemenea, printre primele cinci
cele mai active monede de
tranzacţionare a Bitcoin.
Analizând comportamentul Bitcon
observăm că are tendinţa de a se
comporta precum indicii bursieri ai
diferitelor pieţe internaţionale care se
confruntă cu şocuri diferite.
Analizând piaţa, mai mulţi
investitori se feresc de această
criptomonedă, dar se justifică prin
mai multe considerente.

Fonduri europene
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POR a unor proiecte realizate în
Programul Naţional de Dezvoltare
Locală (PNDL), pe fonduri naţionale,
la nivelul unor primării - aşa-numitele
proiecte retrospective acceptate la
decont de Comisia Europeană.

aceasta a fost modestă, situându-se
sub media europeană, pornind de
la doar 2,7% în anul 2015, însă nici
media europeană nu a depăşit 3%.
Aceasta a înregistrat o creştere mai
mare în anul 2018 şi anume de 19%
şi de 28.6% în anul 2019, situânduse însă sub media europeană de
36% . Creşterea s-a datorat analizei
ratei reduse de absorbţie a fondurilor
la mijlocul perioadei 2014-2020,
când s-au luat măsuri, pentru a se
reduce riscul pierderilor sumelor din
fondurile europene, astfel că s-au
unificat două programe operaţionale
şi anume Programul Operaţional
Regional şi Programul Operaţional
Iniţiativa pentru IMM-uri.
Această măsură urmărea creşterea numărului de proiecte eligibile,
ca de exemplu cele din sectorul
IMM-uri.

Rata absorbţiei fondurilor europene în România a ajuns la sfârşitul
anului 2021 la 55%, fiind mai
departe sub media europeană, care
este de 65%, conform Ministerului
Investiţiilor şi Fondurilor Europene.
Astfel, în România au intrat 15,53
miliarde euro prin Politica de

Coeziune şi Politica Agricolă. La
aceste sume se adaugă încă 7,92
miliarde euro plăţi directe către
fermieri.

În ceea ce priveşte
finanţarea pe programe,
cei mai mulţi bani i-a
absorbit Programul
Naţional de Dezvoltare
Rurală, circa 5.3 mld
euro, pentru că este
programul cu cea mai
mare arie de acoperire,
care doreşte să rezolve
multe din problemele
zonelor rurale, fiind
urmat de Programul
Operaţional
Infrastructură Mare, cu
peste 3,29 mld. euro, ca
urmare a marii arii de
acoperire şi domeniilor
incluse, iar Programul
Operaţional Regional
2.14 mld euro.

Mai rămân de absorbit încă
aproximativ 15 mld. Euro, care potrivit
autorităţilor sunt deja în procesul de
absorbţie, prin intermediul liniilor de
finanţare deschise, conform valorii
proiectelor depuse pentru acestea
şi valorii totale a contractelor de
finanţare semnate.
Modul în care evoluează gradul de
absorbţie, începând cu anul 2021 ne
arată o accelerare a acestuia.
Pentru perioada 2014-2020,
România poate să absoarbă suma
alocată, prin proiecte şi lucrări până
la 31 decembrie 2023. Rămân însă
15 mld euro de absorbit, cu toate
liniile de finanţare deschise.
Pentru a susţine absorbţia fondurilor la nivelul statelor membre şi
al României s-au făcut o serie de
modificări semnificative pentru
perioada 2014-2020 şi perioada
post 2020, impunându-se astfel o
nouă abordare a procesului de
accesare a acestora.
În a doua perioadă de programare, 2014-2020, încă de la
momentul iniţial, actorii implicaţi nu
au înţeles să valorifice experienţa
dobândită ca urmare a erorilor
comise în prima perioada şi au făcut,
în mare parte, aceleaşi greşeli, fapt

sursa JDD

Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014 – 2020 ( PNDR) finanţat
din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală 2014-2020, care
susţine dezvoltarea strategică a
spaţiului rural, este programul prin
care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană
şi de la Guvernul României, în
vederea dezvoltării economice şi
sociale a spaţiului rural din
România.
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 PNDR răspunde
la 3 dintre provocările de dezvoltare
stabilite prin Acordul de Parteneriat:
competitivitatea şi dezvoltarea locală, oamenii şi societatea, resursele.
Prin PNDR sunt finanţate 14
măsuri de dezvoltare rurală cu o
alocare financiară de 9,363 mld
Euro, din care 8,015 mld FEADR şi
1,347 mld euro contribuţie naţională.
Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală (PNDR) este gestionat de
Ministerul Agriculturii şi a absorbit
până în prezent suma de 4,25
miliarde de euro, bani obţinuti de la
Comisia Europeană, inclusiv cu
avansurile din oficiu, adică o rată de
absorbţie de 52,28%. Aici au fost
înglobate şi sumele absorbite din
liniile de finanţare pentru antreprenori. La sfârşitul anului 2021,
stadiul absorbţiei pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală a fost
de 60, 5%.

În ceea ce priveşte Plăţile directe
în agricultură, adică plăţile directe la
hectar, cu o finanţare de 10 mld euro
din Fondul European de Garantare
Agricolă (FEGA), au fost cheltuiţi 6,62
miliarde de euro pentru fermieri.
Aceste fonduri sunt uşor de absorbit,
pentru că intră automat în ţară,
nefiind nevoie de proiecte. Aici gradul
de absorbţie a ajuns la aproximativ
60% din totalul alocat României din
această categorie de fonduri.
În ceea ce priveşte evoluţia ratei
de absorbţie la nivelul României,

sursa toute l'Europe

La sfârºitul anului
2021, stadiul
absorbþiei pentru
POR a fost de
50,38%.

care a avut drept urmare, ca la
sfârşitul anului 2020, nivelul de
absorbţie să atingă doar pragul de
50%. Se pare că soluţia salvatoare
şi pentru această perioadă o
reprezintă cei trei ani de prelungire
a perioadei.
Pentru acestă perioadă, cerinţele
s-au păstrat şi mai mult decât atât, sau înmulţit, fapt care poate ridica mai
multe probleme în procesul de
absorbţie.

În această perioadă, România a
facut o serie de greşeli, precum lipsa
cadrului instituţional naţional, în
conformitate cu cerinţele europene,
care a dus la întârzieri în elaborarea
ghidurilor pentru benficiari, care la
rândul lor au creat întârzieri în
finalizarea şi aprobarea proiectelor
de către Comisia Europeană.
La lipsa ghidurilor s-a adăugat
lipsa transparenţei calendarelor în
care sunt prezentate datele, la care
formularele de aplicare sunt făcute
publice, termenele de depunere a
dosarelor etc. A fost creat un calendar
orientativ interpretabil, care a permis
de multe ori decalarea termenelor,
provocând întârzieri, pentru că
beneficiarii nu sunt informaţi cu
privire la schimbarea termenelor
limită. O altă soluţie poate fi
păstrarea termenelor stabilite. De
multe ori s-au produs modificări ale
documentaţiei necesară şi a datelor
de depunere, fapt care a dus la
întocmirea unor dosare incomplete.
Pentru depunerea documentelor,
România a introdus un sistem
informatic MySMIS 2014, care a
devenit funcţional în anul 2016,
generând alte întârzieri.
Putem afirma că au apărut foarte
multe agenţii implicate în procesul
de absorbţie, care au adăugat
diverse avize, pe lângă cele stabilite
de instituţiile europene, acestea
devenind o piedică în atragerea
fondurilor europene.
O soluţie ar putea consta într-un
proces de descentralizare, realizat în
mod real, însoţit de un proces de
debirocratizare, care ar putean
conduce la eliminarea piedicilor în
procesul atragerii de fonduri.
Bibliografie
https://mfe.gov.ro/stadiul-absorbtieifondurilor-ue
https://www.fonduri-ue.ro/pndr-2014
https://www.fonduri-ue.ro/por-2014
(https://www.fonduri-ue.ro/poim-2014
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docgener/guides/blue_book/blueguide_ro.pdf
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Guillaume de
Bertier De Sauvigny

zzzzzz
1. Au fost mai mulţi fraţi la casa
bătrânului măcelar. Forţaţi,
împinşi de nevoi să părăsească
căminul paternal. Cel mai mare,
George, a plecat la Londra, unde
a devenit agent de instrumente
muzicale. Un altul, Heinrich, mai
aventuros, a traversat oceanul,
dezvoltându-şi, la New-York, un
comerţ de carne care i-a adus
mai mulţi bani decât cel din
locurile sale natale. El a fost
autorul epistolei din America şi a
concluziei ei lăudabile: „Pays de
cocagne”.
L-a impresionat mult scrisoarea pe cel de al treilea frate,
Johann-Jacob, încă „băiat la
toate” în măcelăria tatălui. Aspira
la o carieră mai interesantă,

deoarece primise o bună educaţie
de la institutorul său, un veritabil
hughenot francez (vezi şi Janine
Garrisson, „L’Edit de Nantes et
sa revocation”, Editions du Seul,
Paris, 1985) şi care afirma mereu
că elevul său „are ceva bine plasat
între urechile sale” – capul,
creierul... Aşa începe biografia
marelui Johann-Jacob Astor
(1763-1848), excelentul cercetător francez în istoria economică
a lumii, nobilul de obârşie
Guillaume de Bertier De
Sauvigny, în celebra sa lucrare
„Les Titans du capitalisme
americain”, ediţia Plon, Paris,
1992. Lucrare – desigur, nu doar
această carte ci şi altele, de
exemplu Virginia Cowles, „The
Astors”, New-York, 1979 etc – pe
care am utilizat-o în principal
pentru scrierea acestor rânduri.
Este mai greu să cunoşti o ţară
dacă nu îi cunoşti valorile ei
semnificative: geneza, evoluţia
lor, activitatea lor, succesele sau
dezamăgirile lor etc. Iar JohannJacob Astor este una dintre
aceste valori, pe primul plan. A
fost, deopotrivă, creatorul dinastiei Astor din America, renumit astfel fiind şi John Jacob
Astor IV, faimos om de afaceri,
membru marcant al familiei,
inventator, investitor, scriitor,
locotenent-colonel în Războiul
hispano-american; decedat în
timpul scufundării „Titanic”-ului, în
dimineaţa zilei de 15 aprilie 1912.
Pe urmă, au fost „Astor”-i în
Europa etc. Dar să revin „la bază”.
zzzzzz
2. Dornic să-şi croiască altă
viaţă, o altă carieră şi pentru că
învăţătura cu preceptorul, cu
dascălul său îi deschisese şi alte
orizonturi, tânărul sătean JohannJacob Astor era gata să plece din
Waldorf, în lume. Ţinta, în mai
multe etape, America. La 16 ani
era deja, cum îl descriu portretele
de apoi, un băiat viguros, cu o
fizionomie rustică aproape
brutală, buze subţiri şi strânse,
ochi pătrunzători sub sprâncene
groase, părul scurt, o svelteţe
remarcabilă a corpului. Lăsat de

tatăl său să plece, va părăsi
locuinţa natală în primăvara lui
1779, cu o traistă pe umeri şi în
buzunar doar câţiva creiţari.
Prima etapă, Rinul. Aici va afla
uşor de lucru angajându-se ca
plutaş pe fluviu, pentru a duce,
până în Olanda, buştenii tăiaţi în
Pădurea Neagră. După 14 zile de
navigaţie a atins Amsterdam-ul
unde a primit ca salariu, ca recompensă pentru munca lui,
echivalentul a 10 dolari. A putut
astfel să ajungă la Londra, la
fratele său George, care i-a dat
casă, masă, ocupaţie la firma sa
de instrumente muzicale. Dorea
să-l păstreze acolo, cu atât mai
mult cu cât, deşi Johann Jacob
vroia neapărat America, era greu
de ajuns atunci acolo: se afla în
desfăşurare războiul dintre Anglia
şi coloniile insurgente de peste
ocean. Neclintit şi răbdător, în
vremea cât s-a aflat la Londra,
Johann a învăţat engleza şi a
strâns, ban cu ban, echivalentul
a 75 de dolari. Iar în septembrie,
1783, pacea fiind încheiată, cel
mai tânăr frate Astor a găsit un
loc pe un vas cu destinaţia America – Baltimore, după învoiala cu
căpitanul în condiţiile cele mai
economice: cuşetă lângă cabuză, regimul alimentar al
mateloţilor (biscuiţi şi carne
uscată), făcea şi ceva treabă pe
vas, iar totul pentru doar 25 de
dolari. Cu restul economiilor,
Johann şi-a cumpărat din Anglia
un frumos costum dar şi 7 flaute
cu care tânărul deja aproape
emigrant îşi imagina că putea
începe în Statele Unite o afacere
asemănătoare cu cea a fratelui
său din Londra. Epopeea americană putea, deci, începe...
zzzzzz
3. ...O întâlnire pe vasul amintit
va fi în măsură să-i modifice
cursul vieţii. Era pe vapor un
emigrant german care se reîntorcea în America cu blănurile pe
care le adusese din Canada.
Devenise deja un expert iar junelui
său compatriot i-a explicat în
timpul lungii călătorii – 4 luni –
mai toate „tainele” meseriei. Ceea
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ce pe Johann l-a atras în mod
deosebit. În acea vreme – după
cum rezultă şi din volumul
Jonathan Hughes, „American
Economic History”, Scott,
Foresman and Company, Dallas,
London, 1983 – populaţiile răzleţe
din provinciile cele mai septentrionale ale continentului nordamerican, cum scrie şi Guillaume
de Bertier De Sauvigny, nu produceau nimic pentru a exporta,
comparativ cu zonele dinspre sud
bogate în tabacul şi bumbacul lor,
produse renumite şi căutate.
Trebuia totuşi găsit ceva în contrapartidă cu acele câteva obiecte
necesare pe care artizanatul lor
primitiv nu le putea procura:
cuţite, încălţăminte, pălării, puşti,
praf de puşcă etc. Iar natura
generoasă în mijlocul căreia
trăiau le-a pus la îndemână
câteva lucruri de preţ din perspectiva nevoilor astfel în creştere
pe care le aveau societăţile

Războiul de independenţă al Statelor Unite ale Americii

sursa wikipedia

europene şi nu doar: blănurile. De
lutrii, de vidră, de castori şi alte
asemenea animale. De asemenea,
animale cu blănuri frumoase, tot
din belşug, în pădurile imense:
vizoni, vulpi, lupi, pisici sălbatice,
lyncşi ş.a. Exploatarea sistematică a acestor mari bogăţii era
deja organizată de către marile
companii fondate de britanici:
Hudson Bay Company, ce
funcţiona încă din 1670, operând
mai ales în regiunea Marilor Lacuri; pe urmă, North West Company etc. Acestea colectau ceea
ce le aduceau aventuroşii
vânători, cei mai mulţi emigranţi
europeni, sau indieni. Unii dintre
aceştia trăiau în mizerie, dar alţii,
mai iscusiţi şi mai bine înarmaţi,
puteau realiza din vânzarea
blănurilor capturate beneficii
deloc neglijabile. O piele de
castor era cumpărată loco cu 1
dolar, dar la Londra se vindea cu
6 dolari. Or, puteai organiza chiar
tu un astfel de comerţ...
zzzzzz
4. Tânărul Astor îşi dă seama
că vânzător de flauturi nu era
deloc o bună postură pentru a
face avere în America. Pentru
moment, cum scrie G.D.B.D.S.,
trebuia însă să supravieţuiască.
De la Baltimore ajunge la NewYork unde îl primeşte şi găzduieşte fratele său Heinrich,
măcelarul, cel cu scrisorile. Dar
nu este deloc încântat să lucreze
la măcelărie şi se angajează
comisionar-livreur de patiserie,
prospectând însă cu atenţie
cartierul. Găseşte, astfel, un
angajament la un quarker cu
numele de Robert Browne, care
făcea comerţ cu blănuri. Era
aproape de ceea ce învăţase pe
vapor. Junele Astor se va arăta
astfel foarte capabil, determinându-l pe Browne să-i încredinţeze achiziţia de blănuri de la
indienii Adirondacks şi Iroquois
în nordul statului New-York. Tot
mai priceput pentru patronul său
şi apreciat de acesta, primeşte
dreptul de a achiziţiona blănuri şi
pe cont propriu, blănuri care să
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Comerţ cu blănuri

război. Îi descrisese astfel
situaţia şi amicul său german de
pe vas. Blănurile se expediau
deci de Astor de la Montreal la
Londra. De unde multe se reîntorceau la New-York. Legal şi nelegal,
totuşi. Oricum, a mers. În pofida
costurilor mai mari astfel, dar nu
atât de mari comparativ cu
câştigul, afacerea lui Johann se
dezvolta sensibil. Astfel că în
1789, în anul Revoluţiei Franceze,
Astor stăpânea la Montreal o
piaţă de blănuri în valoare de 3000
dolari. Nu era deloc puţin. Dimpotrivă, mult şi meritoriu... 1789 va
mai fi anul în care va cumpăra fratelui său Heinrich două mici parcele vacante în Bowery Road (N.Y.).
Era doar un mic pas spre imensa
avere funciară pe care JohannJacob şi-o va construi în a doua
parte a carierei sale. Sejururile
sale în Anglia îl făcuseră să
înţeleagă că respectabilitatea
unui cetăţean – cum scrie şi
G.D.B.D.S. – era ataşată condiţiei de proprietar funciar.
Proprietatea astfel putea servi
negoţului, îl ridica pe cel care o
deţinea. Va mai cumpăra, deci,
un an mai târziu, în 1790, pe Water Street, un vast local comercial
precum şi o frumoasă casă de
locuit pentru familia sa.
zzzzzz
5. ...Astor va şti să valorifice
evenimentul politic major din
1796: ratificarea şi aplicarea unui
tratat, semnat 2 ani mai devreme,
delimitând, în Nord-Vest, frontiera
Compania

sursa almanac

fie vândute în beneficiul său
direct, la Londra. Nu era deloc
uşor. Astor se gândeşte şi îşi
investeşte agoniseala în obiecte
care să-i servească la trocul cu
indienii, dar şi în instrumente de
muzică, tânărul german neabandonându-şi total primul proiect.
...În 1785, la 22 de ani, se
însoară. Cu domnişoara Sarah
Todd. Pe lângă o dotă de 300 de
dolari (dolarul avea atunci o cotă
mult mai ridicată decât acum),
distinsa soţie îi asigură din capul
locului contacte în societatea
new-york-eză de elită. Mama
fetei, soacra sa, văduva unui
căpitan de navă, făcea parte din
influentul clan Brewoort. Un an
mai târziu, sigur pe el, Astor va
părăsi serviciul de la Browne,
lucrând în totalitate pe contul
său. Parterul micii pensiunii
dirijate de soacra sa a fost
amenajat în prăvălie, odăile din
spate servind de locuinţă pentru
tinerii căsătoriţi şi primul lor copil
care nu a întârziat să vină. În
vreme ce Johann-Jacob bătea
pădurile cu piciorul, în pirogi sau
călare, negociind şi colectând
piei de animale, discutând
valoarea cu indienii pe care îi
încânta, deseori, cântând din
flautul său, fidela sa soţie se
îngrijea de prăvălia de la NewYork. Pe lângă blănuri, vindea aici
şi instrumente muzicale, dar
primele produse aduceau un
beneficiu mult mai mare. Doamna
Sarah devenise o veritabilă
expertă în a aprecia şi evalua
blănurile. Mai târziu, când afacerea s-a dezvoltat mult şi aveau
angajaţi şi alţi asistenţi, Johann
Astor tot o chema pe Sarah să-l
sfătuiască, plătindu-i însă, doar
pentru cheltuielile ei, 500 dolari.
O sumă deloc minoră. Soţie, soţie, dar aprecierea suplimentară,
de excepţie, prima...
Johann-Jacob Astor sesizează
rapid un lucru, chiar dacă nu era
teribil de „cuşer”. Montreal era
centrul comerţului cu blănuri pe
continentul american. În fiecare
an Astor mergea acolo. Dar ceea
ce el cumpăra nu putea fi transportat direct la New-York, ţinând
seama de interdicţia, chiar după
semnarea păcii, de a transporta
în Statele Unite, în speţă la NewYork, produse, blănuri în speţă,
din Canada britanică. Britanică,
cu care Statele Unite fuseseră în

dintre Canada şi Statele Unite.
Erau, dar, posibile, relaţiile directe
dintre Montreal şi New-York. Iar
Astor acţionează. Baloturile cu
blănuri ajungeau mai repede în
Water Street, unde blănurile erau
curăţate şi apretate operativ
pentru clienţii europeni şi
americani. Iar scurtarea rutelor
de comerţ îi aducea un câştig şi
trai mai bun decât înainte
germanului puţin trecut de 30 de
ani. Nu mai era problemă de
instrumente muzicale. La fiecare
livrare de blănuri pe care o făcea,
Astor cumpăra din Anglia mai
multe produse cu mare căutare
în America. Printre altele, puşti
de vânătoare atât de apreciate de
indienii care îi furnizau blănuri. În
astfel de împrejurări, în 1800
averea lui Johann Jacob Astor era
apreciată la un sfert de milion de
dolari. Era imens pentru tânărul
ţăran german sosit în America cu
15 ani în urmă cu buzunarele
practic goale. A fost, fireşte, greu,
foarte greu, dar Astor a fost
înţelept, a învăţat de la alţii, a avut
iniţiative, a acţionat repede, a ştiut
cum să-şi investească micile
câştiguri iniţiale, pe care nu le-a
cheltuit aiurea ci le-a însumat,
pregătind, inteligent, prospectiv,
predictibil, investiţii mai mari. A
contribuit astfel la construirea
acelor „legi”, acelor reguli ce asigură succesul în afaceri. Deja,
însă, intervin elemente de prestigiu şi Johann se conformează.

5
În acelaşi ani citat, 1800, se va
stabili pe Broadway, nr.149, întrun sector de rezidenţă al
burgheziei bogate.
Un nou job se întrevede la
orizont, în condiţiile în care
abundenţa blănurilor în Europa
începuse să deprime preţurile.
China era avidă de blănuri oferind
în schimb ceai, mătăsuri, porţelanuri etc. Johann Jacob „simte”
şi experimentează acest nou
comerţ. Prudent, însă, iniţial se
asociază cu câţiva armatori şi
negustori. Cum afacerea merge,
puţin înclinat să împartă profiturile
cu alţii, îşi construieşte o navă a
lui dotată pentru traversări
împrejurul Capului Horn şi a
Pacificului, pe care o botează
„Beaver” (Castor). Lucrurile se
mişcă şi deja în 1809 Astor
poseda 5 astfel de vase fără a
mai vorbi de cele destinate
traversării mai uşoare a
Atlanticului. Operaţia clasică,
scrie G.D.B.D.S, era aceasta:
„plecare din New-York cu o
încărcătură de produse de troc
(pantofi, pantaloni, oglinzi, cuţite,
nasturi, praf de puşcă ş.a.),
navigaţie lungă împrejurul Capului
Horn până la coasta de NordVest în regiunea Vancouver. Aici
se obţineau de la indieni
blănurile, după care traversarea
Pacificului cu escală în insulele
Sandwich. De aici se cumpără
lemn de santal şi perle, mărfuri
preţioase la fel ca blănurile, toate,
în sfârşit, negociate la Canton
pentru ceai, hârtie de tapiserie,
porţelanuri, mătăsuri, scorţişoară,
produse ce se vindeau foarte
scump la New-York sau în
Canada, ca şi în Europa”. Avea
curaj germanul-american, judeca
atent posibilităţile, nu se buscula,
nu era deloc risipitor, era inventiv.
zzzzzz
6. Iată un fapt. Sistemul lui
Astor a început să se gripeze,
cu încetul, din debutul anului
1808, când, preşedintele de
atunci al SUA, Thomas Jefferson,
a impus embargo-ul general pe
traficul transoceanic al Americii.
Încerca astfel să sustragă navele
de comerţ americane deturnărilor
în forţă ale acestora de către nave
britanice bine înarmate. Ceea ce
l-a făcut pe Astor să ceară
Preşedintelui „o favoare”. Un
onorabil mandarin chinez, venit în
vizită de afaceri la New-York, era

Sarah Todd
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rechemat de urgenţă în China
pentru a participa la funeraliile
tatălui său decedat pe neprevăzute. Putea, dar, Preşedintele,
i-a solicitat J. Astor, să facă o
favoare mandarinului, exceptând
o navă de la embargo, care să-i
fie pusă la dispoziţie pentru
călătoria de întoarcere în China?
De acord, a răspuns Jefferson,
dornic să cultive bune relaţii cu
Imperiul Celest. Dacă ar fi fost
mai bine informat, el ar fi aflat că
acest pretins mandarin nu era
decât un oarecare ţăran chinez
racolat de Astor pe cheile portului
New-York. Aşa că „Beaver”-ul,
cea mai bună şi performantă
navă a lui Astor, a putut părăsi
New-York-ul, ducându-l nu doar
pe „mandarin” ci şi o frumoasă
încărcătură de blănuri şi alte
produse... Pentru întoarcere,
Astor a făcut uz de dispoziţia
embargo-ului care permitea
comercianţilor americani să-şi
repatrieze ceea ce ei posedau în
străinătate. „Beaver” s-a întors,
deci, cu o excepţională încărcătură de ceai. Un ceai care s-a
vândut foarte bine la New-York,
cu atât mai mult cu cât concurenţii obişnuiţi ai lui Astor nu
îşi puteau reînnoi stocurile
respective. Beneficiul net al
operaţiei: două sute de mii de
dolari.
Procedeul se repetă în 1818.
Era tot în desfăşurare războiul
între Statele Unite şi Marea
Britanie – declarat în 1812 - şi
care făcea hazardată orice
tentativă americană de a traversa
oceanul. Ţarul Alexandru al
Rusiei ceruse generalului
Moreau, refugiat în Statele Unite
încă din 1803, să vină în Europa
să consilieze Aliaţii într-un ultim
efort militar al lor împotriva lui
Napoleon. Anglia oferea „liberă
trecere” navei americane care-l
readucea în Europa pe generalul
francez Moreau. Astor s-a grăbit
să ofere vasul său „Hannibal”
graţie căruia Moreau putea
debarca la Göteborg. Desigur, era
descărcată şi o preţioasă
încărcătură de vândut în Suedia
şi în Rusia în contul lui Johann
Jacob Astor. Apoi „Hannibal” s-a
întors în Statele Unite sub
pavilion prusian cu un asortiment
de vinuri, de sticlărie şi instrumente de medicină foarte căutate
în Statele Unite cu atât mai mult
în condiţiile blocadei engleze.
Câştig total pentru Astor.
zzzzzz
7. Sarabanda lui Astor cu
capete încoronate, demnitari de
marcă, mari negustori, companii,
continuare în pag. 6

„Cãpitanii” dezvoltãrii
lucrând continuu până la ora 2
după prânz. Lua apoi un dejun
solid agrementat cu 5 pahare de
bere. Apoi, un joc de dame sau
şah. În fine, o plimbare călare cel
mai adesea în nordul Manhattanului, zonă încă indecisă şi
mişcătoare prin care oraşul
rodea, măcina ruralul. Observa şi,
apoi, rapid, acţiona.New-York-ul
creştea repede: 20.000 locuitori
în 1790; 150.000 în 1820;
200.000 locuitori spre 1830,
515.000 locuitori în 1850. Şi va

Dan POPESCU

urmare din pagina 5

Astor IV

Lady Astor, 1922

Vasul Tonquin
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legi severe dar care puteau fi
ocolite, continuă. Uneori, însă,
şi pierde, de exemplu cu vasul
său „Tonquin”, într-o situaţie relativ
asemănătoare. Se pierd bani
mulţi: aproape jumătate de milion
de dolari. Dar foloseşte această
pierdere ca o experienţă, nu
cedează şi merge mai departe.
De exemplu, în 1822 a dispărut
prin voinţa legii, actul Congresului
american privind „contoarele de
stat” – agenţiile comerciale de
stat („Public Trading House”) – ce
fuseseră create pentru a se
remedia exploatarea triburilor
indiene de către traficanţi fără
scrupule. Se desfiinţează. Astor
le înlocuieşte pe cele bazate la
Saint-Louis, începând el, cu
societăţile şi oamenii săi, să
controleze imensul bazin
Missouri. Astfel că în curând, de
la Atlantic până la întinderile
stâncoase din nord, comerţul cu
blănuri era dirijat şi controlat doar
de un nume, „Compania”, firma
cea mare a lui Astor. Principalele
ei agenţii, în afara de New-York,
erau la Albany, Detroit, Philadelphia, Boston, Baltimore, Noul
Orleans. O întindere şi extindere
bine calculate...
Se utilizau şi alte procedee.
Posibilitatea ca personalul său
să fie necinstit, să fure, era
redusă din capul locului. Angajaţii
erau obligaţi să cumpere, pe
credit sau peşin, din magazinele
Companiei, deseori la preţuri
supraevaluate. Dacă se îndatorau, era cu atât mai bine, astfel
puteau fi ţinuţi mai strâns de
Companie... Totodată, cum
importul de alcool era prin lege
interzis în Vest, agenţii lui Johann
Astor violau asemenea interdicţii
ale prohibiţiei, aducând acolo
alcool ce constituia, în fapt,
principala monedă de schimb a
indienilor. Ulterior, deja „bătrânul”
Astor va folosi şi alte posibilităţi,
mai puţin aleatorii, pentru a-şi
creşte averea: plasamente în
obligaţii de stat şi ale municipalităţilor, participări majoritare în
companiile de asigurări, pătrunderea în zona capitalului bancar
şi financiar. Mai ales, însă, proprietăţile imobiliare la New-York.
Johann şi mai apoi urmaşii săi
vor deţine la un moment dat peste
700 de imobile în New-York, fără
să mai vorbim de terenuri, etc.
Dar să revin... Muncea imens. Se
scula în fiecare zi la 5 dimineaţa

până la râul Hudson. Pentru
25000 dolari a devenit proprietar
a ceea ce astăzi reprezintă, în
jurul lui Times Square, inima celei
mai mari metropole a lumii.
zzzzzz
8. Desigur, lucrurile n-au fost
deloc simple, au fost şi probleme,
critici mai mult sau mai puţin
îndreptăţite, confruntări în justiţie,
invective de un fel sau altul în
presă etc. Aproape nimeni, însă,
nu a putut contesta geniul
comercial şi financiar al lui
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mai urma. Astfel că Astor nu a
ezitat să-şi vândă câteva locaţii
din vechiul oraş, cumpărând în
Manhattan. Cumpărătorul unei
case mai vechi, plătită cu 8000
dolari, nu s-a sfiit să-i spună
după ce contractul de vânzarecumpărare a fost încheiat: „Vă
daţi seama, în puţini ani valoarea
adiţională a acestei proprietăţi va
depăşi cel puţin jumătate a ceea
ce am plătit eu astăzi pentru ea”.
„Se poate, dragă domnule, i-a
răspuns Astor, dar uitaţi cum voi
utiliza eu cei 8000 dolari: voi
cumpăra cu ei 80 de loturi de
teren pe Canal Street, în nordul
oraşului, şi în vreme ce proprietatea dvs. va valora 12000 dolari,
terenurile mele vor valora 80000
dolari”. Este drept, în timp, Astor
nu a mai vândut nici un teren,
niciodată, a căror valoare urma
să crească. Văzând ceea ce a
devenit acum districtul Wall
Street, a fost o tactică comercială foarte bine inspirată. A mai
făcut, printre altele, încă o afacere ce i-a adus în timp însutit.
A cumpărat o vastă exploatare
agricolă întinsă de la Broadway

Johann Jacob Astor, cu o familie
care i-a moştenit, în mare, multe
din calităţi şi care s-a ridicat, în
timp, în structurile de elită ale
Americii, Marii Britanii etc. Unul
dintre nepoţii săi s-a stabilit în
Anglia, a devenit cetăţean britanic şi a fost înnobilat cu titlul de
„Baron Astor of Hever Castle” (un
castel care îi aparţinuse, odată,
lui Ann Boylen). Se spune că era
cel mai puţin lucru care s-a putut
face pentru acela care cheltuia
în Anglia, în fiecare an, echivalentul listei civile a lui Napoleon
al III-lea. Fiul său Waldorf (18791952), al doilea lord Astor, va
deveni o reală vedetă a Partidului
Conservator, realizând o strălucită carieră în Parlamentul şi
Guvernul britanic. Soţia sa, lady
Astor, va fi prima femeie deputat
în Camera Comunelor. Graţie
talentului săi cât şi a averii soţului,
ea va deveni o mare doamnă a
lumii politice, o celebritate
mondială chiar. Desigur, deloc
neglijabil lanţul internaţional de
hoteluri de mare lux WaldorfAstoria... Şi au mai fost. „Ce parcurs formidabil, scrie G.D.B.D.S,
de la sătuleţul Waldorf la Westminster”. De la cuţitul măcelarului
la Pair al Angliei. De la pielea de
castor la hermina lordului. O
imensă distanţă socială străbătută cu o stăruitoare muncă, cu
multă inteligenţă şi spirit comercial, cu mare perseverenţă şi înalt
simţ prospectiv. Cu prudenţă şi
atenţie. Desigur, şi astăzi astfel
de căi sunt deschise. De dorit să
le străbată cât mai mulţi...
zzzzzzzzzzzz
P.S. 1 Mă uit la Tv la Campionatul
European de Handbal masculin.
Fără România... Unde sunt banii
pentru handbal? Unde sunteţi voi
Moser, Hnat, Oţelea, Ivănescu,
Gaţu, Costache I şi II, Radu Voina,
Gruia, Gunnesch, Birtalan şi atâţia
alţi corifei români ai handbalului
mondial? Unde sunteţi voi

antrenorii Ioan Kunst Ghermănescu,
Oprea Vlase, N. Nedeff, ş.a.? Nu
a venit prea mult în locul vostru...
P.S. 2 Din nou despre facturi de
energie şi gaz. A rămas cam la fel,
sunt grotesc de enorme. Şi nici
cele mai multe firme şi nici cei mai
mulţi oameni consumatori casnici
nu le pot plăti. Nu au cum. Începe
ceva pozitiv de la 1 februarie, şi
până la 1 aprilie a.c. Pe urmă, nu
ştie nimeni. Un răspuns al autorităţilor la nivel guvernamental, şi
mai sus, este imperios necesar.
Dar nu doar vorbe, generalităţi.
Până acum nu s-a avansat ceva
clar. Ce a determinat această
creştere aberantă? Liberalizarea,
ca atare, a pieţelor respective? Nu
cred. Prin liberalizare preţurile în
Waldorf Astoria, New York 1929

discuţie este obligatoriu să scadă
şi nu să crească. Speculatorii?
Cerinţele U.E. insuficient şi rău
analizate de noi? Mai degrabă aici.
Ce facem mai departe? Este
obligatorie – opiniez – o examinare
„în oglindă” a balanţelor de energie
electrică şi de energie primară,
structura producţiilor şi consumurilor respective, preţurile, etc.
Cu concluzii nu fanteziste, ci permisibile, realiste. Iar în situaţia
aceasta grea nu ar trebui să fim
totuşi noi care avem şi gaze, şi un
sistem hidroenergetic apreciabil,
energie eoliană, cărbune, energie
nucleară etc. De ce să tot plătim
noi, cei de rând, „oalele sparte” de
alţii? Şi nu răspunde nimeni.
La fel de rău abordată, de unii,
problema pensiilor. Nu corelează
pensiile la noi, în speţă stadiile
de cotizare, cu speranţa de viaţă.
Nu corelează cuantumul
pensiilor cu starea grea a
economiei, cu creşterea imensă
a facturilor la gaze, energie etc.
Mai sunt şi altele. Sunt, oare, de
vină pensionarii pentru reculul
economiei? Pentru imensele
furturi din economie, furturi
financiare, materii prime, pământ,
edificii, bănci, hoteluri, etc., în
avantajul unor îmbogăţiţi peste
noapte? Şi care, cel mai adesea,
au decis şi decid? Faţă de atitudinea tâlhărească în raport cu
firmele româneşti privatizate pe
nimic şi vândute la fier vechi,
nenorocind oameni şi destine
etc.? Nici vorbă. Potenţialul
nostru aşa s-a diminuat şi nu din
culpa pensionarilor. Aşa s-au
devalorizat şi "contribuţiile" lor.
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„Natura îþi dã zilnic exemplul de a trãi.”
Nicolae IORGA

7

Sindrom
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Banii ºi preþul lor

Paula COTARCEA

Sindrom

de hrană este extrem de importantă
în dezvoltarea copilului. Ce fel de
comportament poate adopta un
copil înfometat sau însetat? Privim
în jurul nostru şi nu putem trece
cu vederea un copil care tremură
de frig la temperaturi scăzute
cerşind pentru o bucată de pâine.
Ştirile mass-media abundă în
cazuri ale copiilor care suferă de
foame. De ce tocmai aceste fiinţe
pure şi nevinovate ajung să
cunoască tristeţea şi suferinţa de
la vârste fragede? Ce aşteptări pot
avea aceştia de la viaţă? O parte
dintre ei sunt luptători iar necazul
îi face învingători, însă, din păcate,
nu foarte mulţi. Statisticile arată că
sinuciderea ocupă locul doi în rândul cauzelor morţii la adolescenţi
şi tineri.
Şi totuşi... Conform studiilor, în
România, anual, 2,55 milioane de
tone de mâncare ajung la groapa
de gunoi. Şi, din nou, ne reîntoarcem la lipsa de compasiune,
bunătate şi de ce nu, empatie.
Revenim la ceea ce discutam în
articolele anterioare, am uitat să
fim umani. În timp ce unii dintre
noi tânjesc după case luxoase,
maşini scumpe, vacanţe de vis, la
polul opus sunt cei care nu îşi
doresc decât un trai decent. Inegalitatea socială s-a accentuat în
ultimii ani. Ce generează această
situaţie? Nemulţumiri, frustrări,
mişcări de stradă, violenţă, extremism, etc.
Dacă fiecare dintre noi ne-am
implica, doar cu un minim de efort,
să înţelegem, să ajutăm, să fim mai
buni cu cei din jurul nostru, sunt
ferm convinsă că situaţia ar fi cu
totul alta. Sunt copiii care se bucură
de acel puţin pe care îl primesc la
şcoală, poate aceea este singura
lor masă în acea zi. Frumos ar fi
să ne educăm copiii să nu-şi

umilească colegii doar pentru a
demonstra că ei sunt "cineva".
Un copil care nu ştie să se apere
poate recurge la violenţă susţin
psihologii. Şcoala este un mediu
în care copilul îşi descarcă frustrările, aici încercând să-l domine
pe cel mai slab în lupta pentru
putere, crezând că astfel scapă de
propriile-i probleme. Sunt tot mai
multe cazuri în care copiii sunt
etichetaţi, tachinaţi, loviţi, batjocoriţi,
principalele motive fiind aspectul
fizic, statutul social, situaţia şcolară. Ţine de fiecare familie în parte
să-şi educe copilul frumos şi cu o
judecată sănătoasă. Nimeni nu ştie
prin ce situaţii delicate poate trece
un copil în sânul familiei. Întâi
trebuie să învăţăm să ascultăm şi
doar apoi să judecăm. Multă
înţelegere şi empatie, asta ar trebui
să transmită fiecare părinte
propriului copil.
Revenind la nevoile unui copil să
ne oprim şi la nevoia acestuia de
siguranţă şi totodată nevoia de a
avea o familie. Păi, dacă părinţii din
salarii nu pot asigura strictul
necesar al familiei, şi nu vorbim aici
decât strict de hrană, ce alte
opţiuni pot avea? Să nu mai luăm
în calcul şi faptul că unii dintre
aceştia au apelat la bănci ca să
îşi poată lua o locuinţă şi ratele
trebuie plătite. Sunt părinţi care
preferă să rămână alături de copii
în ţară (impropriu spus alături de
copii, deoarece îi văd doar seara
când ajung acasă la finalul celor
două joburi sau după orele suplimentare de la acelaşi job,
weekend-urile lucrând pentru orele
mai bine plătite) dar şi părinţi care
aleg drumul străinătăţii, departe de
copii. Nevoia de a aparţine unei
familii, nevoia de siguranţă a micuţilor, nevoia de afecţiune nu pot fi
onorate. Astfel că ne confruntăm
cu abandonul şcolar, cu violenţele,
cu lipsa unei educaţii, cu o generaţie

cresc şi ajung adolescenţi cu
probleme. Dacă tu, ca stat, nu teai îngrijit să poţi oferi un trai decent
cetăţenilor tăi, ce aşteptări poţi avea
de la aceştia? Crime, violenţe,
vandalism, prostituţie, trafic de
arme, droguri, etc. Deşi în România
rata infracţionalităţii este mai redusă decât în multe state dezvoltate,
populaţia percepe statul ca fiind
unul corupt, conform datelor
Transparency International valabile
pentru 2019 şi care au fost preluate
de Eurostat.
Dacă rolul principal al adulţilor
este de a avea grijă de copii oferindu-le strictul necesar (mâncare,
dormit, haine, igienă) cum rămâne
cu dezvoltarea psihomotorie, cu
acoperirea oricărui deficit psihologic al acestora? Părinţii sunt mai
tot timpul plecaţi la job, îşi văd
micuţii doar preţ de câteva momente seara atunci când şi unii şi
alţii sunt mult prea obosiţi pentru a
desfăşura vreo activitate comună.
Dacă, în schimb, şi-ar dedica timpul copiilor atunci nu le-ar mai
putea satisface nevoile fiziologice.
Oricum am întoarce lucrurile, pe
toate feţele, prin toate filtrele tot nu
am putea ajunge la un compromis.
Cei care ies în pierdere rămân tot
copiii.
Facturile uriaşe la energie
termică şi electrică, băncile, taxele
şi impozitele, toate la un loc, neau transformat în sclavi moderni.
Nu suntem bătuţi, maltrataţi,
schingiuiţi, suntem doar obosiţi
psihic, mai bine zis stresaţi. Şi
dacă pandemia de Covid 19 este
pe final, aşa cum susţin specialiştii,
ce facem cu stresul, această
epidemie globală a timpului nostru.
Pandemia nu a făcut decât să
înrăutăţească situaţia acestei
epidemii globale.
"Uneori banii costă prea
mult". (Ralph Waldo Emerson)

sursa rotta natura

Conform Piramidei lui Maslow
nevoile primordiale au fost aşezate
la baza piramidei. Vorbim despre
nevoile fiziologice ale copiilor
(nevoia de hrană, nevoia de
adăpost, nevoia unui mediu confortabil, nevoia de sănătate). Nevoia

sursa stirile pro tv

Avocatul Poporului trage un
semnal de alarmă cu privire la
faptul că salariul minim brut pe ţară
de 2.550 de lei nu acoperă coşul
de consum pentru o persoană
singură adultă. Cred că asta am
putut observa fiecare dintre noi în
momentul în care bugetul familiei
a fost insuficient. Şi chiar dacă
nemulţumirile noastre privitoare la
acest aspect au existat, ce măsuri
au luat cei care ocupă funcţii
importante în conducerea ţării?
Semnale de alarmă... Au fost trase
de foarte mult timp. Sărăcia a pus
stăpânire pe numeroase teritorii
ale ţării. Efectele sărăciei? Sunt
peste tot. Plecând de la coşul lunar
de consum să ne oprim asupra
familiilor cu unul, doi sau mai mulţi
copii. Dacă ambii părinţi câştigă
salariul minim pe economie, "stimabililor", copiii cui îi lăsăm? Nevoile copiilor sunt o necesitate, ele
fiind esenţiale pentru viaţă.

sursa digi24
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pierdută. La siguranţa acestei
generaţii ar trebui să lucreze cei
care sunt mult prea ocupaţi cu
lupta pentru bani şi putere. În lipsa
unei educaţii, a unei familii, copiii
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