“Cine trăieşte din lupta
împotriva duşmanului său
are interesul ca acesta
să rămână în viaţă.”
Friedrich Nietzsche
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Industria 5.0

dr. Răzvan Sorin ŞERBU
dr. Bogdan Ştefan MÂRZA

urmare din pagina 1
În majoritatea articolelor publicate
aici am analizat, susţinut şi încurajat
chiar, digitalizarea atât în general cât
mai ales şi în special mai atenţi, în
sfera afacerilor. Odată cu provocările
aduse de perioada pandemică însă,
diversele forme de tehnologie
autonomă (inteligentă) s-au
accelerat fără precedent iar fără o
infrastructură reglementată adecvat,
tot aşa cum acceleraţia vine şi cu
avantaje, fenomenul poate produce
şi accidente dintre cele mai cumplite
chiar pentru umanitate.

Se amplificã astfel
ºi sunt din ce în
ce mai justificate
temerile cu privire
la dezumanizarea
viitorului.
Dacă primele revoluţii industriale
au fost cuprinse şi denumite
retrospectiv, cea de-a patra revoluţie
a fost tratată şi aclamată înainte ca
ea să ajungă la maturitatea schimbărilor preconizate. Există multe
critici referitor la utilizarea termenului
a patra revoluţie de vreme ce
schimbările preconizate nu au
înregistrat încă un efect atât de
răsunător ca revoluţiile ce au
precedat-o, si poate şi din această
cauză este mai des întâlnit termenul
simplu de "Industrie 4.0".
Dacă în primele trei revoluţii recunoscute a fost vorba despre puterea
apei şi aburului, apoi producţia de
masă realizată prin integrarea benzii
rulante şi energiei electrice în
procesul de producţie şi apoi cea dea treia cu utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi digitalizare, cea dea patra a condus la crearea
sistemelor "cyber-fizice" termen ce
provine din engleză ("cyber-physical
system", CPS) un sistem computerizat ce interacţionează integrat în
mod continuu cu sistemul fizic în care
operează. S-a discutat chiar la
început despre eliminarea completă
a oamenilor din procesul de fabricaţie şi înlocuirea cu maşini autonome, dispozitive susţinute de soluţii
de inteligenţă artificială şi internetul
lucrurilor (IOT).
Aceste tehnologii au stârnit tot mai
multe temeri justificate ale societăţii
cu privire la dezumanizarea viitorului
şi la o aşa zisă formă de sclavie
tehnologică.
Iată că lucrurile sunt însă pe cale să
se echilibreze şi în vreme ce disputele pe marginea 'Industriei 4.0" nu
s-au sfârşit încă, o nouă paradigmă

In memoriam
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se vădeşte la orizont, este vorba
despre revoluţia industriala 5.0", sau
în aceeaşi dialectică, simplu,
"Industria 5.0".

Dacă "Industria 4.0"
poate aduce o
prejudiciere în mod
voluntar sau involuntar
a interesului umanităţii
prin renunţarea chiar şi
pe nesimţite la calităţile
umane dintre care dacă
ar fi să exemplificăm ar
trebui poate să începem
chiar cu intimitatea, o
caracteristică definitorie
a umanului, o stare de
libertate faţă de
intruziunea nedorită,
"Industria 5.0" vine
să echilibreze
prejudicierea aceasta.
Noii lumi digitale i s-a permis din
ce în ce mai mult, iar coloşii economici, în special cei din zona de
tehnologii informaţionale, nu au
precupeţit nici un moment să se
folosească de aceste condiţii şi să
ocupe teren culegând profiturile
materiale. Toată această bătălie s-a
dat fără să se ţină seama sau doar
mimând grija pentru umanitate.
Riscul de a schimba personalitatea
umană este acum o certitudine după
atâtea scandaluri în special din
segmentul de social media mai sus
amintit. Acest nou mediu virtual care
începe să fie dominat de inteligenţa
artificială oferă participanţilor
capabilitatea de a-şi crea o continuare a lumii reale în aşa numita
"realitate virtuală" după bunul plac.
Pe cât de bine sună pe atât de
periculoasă este încercarea. Dacă
până recent mediul digital exista în
afara noastră şi ştiam clar unde este
comutatorul de oprit/pornit, mai nou
suntem scufundaţi în lumea digitală
iar acest întrerupător nu mai există
sau este din ce în ce mai ascuns şi
mai greu de găsit, cu alte cuvinte
lumea digitală există în noi şi nu mai
se mulţumeşte să rămână în afara
noastră, determinându-ne pe
nesimţite să renunţăm la calităţile
noastre omeneşti.
Renunţăm în acest mod, pe
nesimţite la calităţile şi la legile
noastre omeneşti păşind din ce în
ce mai apăsat şi accelerat spre
dezumanizare.
"Industria 5.0" a pornit de la aceste
realităţi şi îşi propune să echilibreze
lucrurile până nu este prea târziu,
aducând în prin plan necesitatea
reconsiderării dezvoltării durabile şi

rolului crucial al omului în ipotezele
dezvoltării viitoare a industriei.
Potrivit Comisiei Europene (CE),
obiectivul "Industriei 5.0" este de a
conferi o mai mare atenţie societăţii,
obiectiv care depăşeşte simpla
creare şi dezvoltare de locuri de
muncă pentru a deveni un furnizor
durabil de prosperitate prin asigurarea faptului că producţia respectă
limitele planetei noastre şi repune
la locul meritat cu prisosinţă,
bunăstarea lucrătorilor industriali
tocmai în centrul procesului de
producţie.
Este mai mult ca niciodată timpul
să ne întrebăm care sunt tendinţele
actuale în aşteptările sociale şi
economice ale societăţii şi mai ales
ale individului în contextul implementării "Industriei 4.0". Am tratat pe
larg în aceşti ani preocupările şi
oportunităţile pe care societatea le
surprinde în digitalizare în general,
dar este timpul să fie identificate şi
aşteptările sociale şi economice a
celei de-a patra revoluţie industrială
în contextul umanizării şi apoi al
durabilităţii şi sustenabilităţii
"Industriei 4.0".
Considerăm că este nevoie în
acest moment să concertăm efortul
şi să conştientizăm o populaţie din
punct de vedere spiritual dar şi
ecologic pentru a genera un impact
însemnat în beneficiul vieţii de pe
pământ. Devine tot mai vizibil mai
ales pentru cei care nu sunt orbiţi
sau au ochii şi din păcate şi mintea
acaparate de "Metaverse" sau de
ochelarii aşa-numitei "realităţi
virtuale" că este benefic şi mai firesc
să urmăm calea inteligenţei umane
fără să renunţăm la celelalte forme
de inteligenţă (ca mediu extern însă,
ca nişte unelte) şi să nu abandonăm

ingeniozitatea umană şi competenţa
umană care ar trebui să îşi regăsească locul în atenţia noastră. Fără
această reconfigurare nu se poate
ajunge în aceste noi condiţii la nicio
soluţie pentru umanitate.
În cadrul acestei noi revoluţii care
se conturează, cea de-a cincea
revoluţie industrială, dincolo de
producţia de bunuri şi servicii pentru
profit devine mult mai importantă
revenirea omului în ecuaţie, şi ne
este solicitată tuturor o schimbare de
comportament pentru această
revenirea a umanului în sistemele
create în "Industria 4.0" astfel încât
omul şi maşinile, inteligenţa umană
şi inteligenţa artificială să interacţioneze în această nouă etapă, şi
omul şi maşina să găsească
modalităţi de a lucra împreună pentru
a îmbunătăţi calitatea vieţii şi
eficienţa producţiei.
Toate tehnologiile disruptive ce
aparţin valului "Industria 4.0" sunt de
ani de zile tot mai prezente în jurul
fiecăruia dintre noi, iar tendinţa este
de a fi inundaţi mai devreme sau mai
târziu de acestea. Toate aceste
descoperiri ale celei de-a patra
revoluţii ne-au invadat abrupt şi
aproape simultan şi nu la distanţă
de mai multe decenii pentru a ne
lăsa timp de reflecţie şi a putea

analiza efecte pro şi contra individuale şi mai apoi ale combinaţiilor
acestor tehnologii. Această viteză de
schimbare a mărit incertitudinile,
ambiguitatea şi complexitatea
eventualelor efecte care încep să iasă
la iveală şi să ne trezească şi să ne
readucă în minte întrebările
fundamentale ale umanităţii.
Trebuie să-l amintim aici pe
biologul cercetător autor şi câştigător
al premiilor Pulitzer pentru cartea
"Despre natura umană", Edward
Osborne Wilson, care s-a stins recent
din viaţă însă ne-a lăsat nişte idei
demne de a fi reluate mai des în
cercetările noastre.
Într-o dezbatere cu peste zece ani
în urmă, la întrebarea "Vom rezolva
crizele din următoarea sută de ani?",
E.O. Wilson răspunde: "Da, dacă
suntem oneşti şi deştepţi", adăugând: "Adevărata problemă a umanităţii este următoarea: avem emoţii
paleolitice; instituţii medievale; şi
tehnologii asemănătoare lui Dumnezeu. Şi aceasta este teribil de
periculos cu atât mai mult când se
apropie de un punct de criză în
general."
Din această perspectivă "Industria
5.0" poate reprezenta o schimbare
necesară, pentru că tocmai direcţiile
cheie care le propune sunt centrate
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pe om şi presupun o mai mare
implicare umană. Nu înseamnă
nicidecum o frână totală cu orice preţ
a tehnologiilor iar invenţiile vor
continua să apară şi să fie integrate
însă se va urmări mai atent păstrarea
unui control asupra lumii "ciberfizice" şi asupra independenţei
inteligenţei artificiale, lucru care
sincer era de temut la :"Industria 4.0".
Profesorul dr. Adrian Restian
surprinde minunat în editorialul
"Imperfecţiunile creierului uman"
elemente ce stau la baza noii
"Industrii 5.0" surprinzând resorturi ce
trebuie să susţină această revoluţie
ce o completează pe cea anterioară;
"Dar aceste imperfecţiuni au nu
numai defectele, ci şi farmecul lor.
Un creier fără imperfecţiuni, care ar
putea prevedea totul, care nu ar avea
incertitudini, care ar fi absolut
previzibil, care nu ar greşi, care nu ar
oscila între iubire şi raţiune, care nu
ar fi dominat de pasiuni ciudate, care
nu s-ar ghida după nişte credinţe
himerice, care nu ar suferi şi nu s-ar
bucura de frumuseţea naturii şi chiar
a unor ecuaţii matematice, care nu
ar plânge, care nu ar spera atunci
când nu mai există nici o speranţă,
ar fi un robot. Iar o lume formată din
roboţi ar fi, probabil, cea mai
imperfectă dintre lumi. Dacă nu ar fi
existat aceste imperfecţiuni, nu s-ar
fi scris atâtea romane de dragoste,
nu am fi avut de ce să ne mirăm, de
ce să ne bucurăm şi de ce să ne
întristăm. Mulţi ne-au păcălit. Mulţi neau dezamăgit. Dar mulţi ne-au bucurat şi ne-au uimit cu imperfecţiunile
lor. Pentru că imperfecţiunile bine
temperate dau farmecul personalităţii umane şi lumii în care trăim."
Să nu uităm că suntem oameni,
înzestraţi cu inteligenţă, şi chiar şi
imperfectă cum este ea, ar trebui să
ne ajute să integrăm tehnologiile pe
care le utilizăm fără a le permite să
devină o ameninţare iar în acel moment să putem reconsidera situaţia.
Până la urmă decizia de a alinia
tehnologia cu onestitatea înţelegerii
limitelor noastre se pare că ne

Industria 5.0

aparţine şi tot noi vom fi nevoiţi să ne
mai amintim din când în când cele
trei întrebări fundamentale ale
existenţei: -Cine suntem? -De unde
venim? -Încotro mergem?
Valul mare de economişti şi
ingineri focusaţi pe profituri şi pe
progresul tehnologic a cam lăsat în

Frumuseþea

urmă omul şi umanitatea, iar ca şi
consecinţă acestui val şi a schimbărilor suferite de societate în
această direcţie, în noile condiţii, se
naşte o tot mai mare nevoie de psihologi şi de antrenori ce au misiunea
de a ne ajuta să ne redescoperim şi
să ne cunoaştem mai bine.

Progresul tehnologic ºi setea de profituri au venit la
pachet ºi cu diverse capcane, iar coloºii industriei
tehnologiei informaþiei denumitã generic "Big Tech", în
special Amazon, Apple, Facebook, Google nu s-au dat
înapoi de la a le folosi, s-au întrecut chiar în a oferii
servicii gratuite, servicii care au trebuit sã fie plãtite
într-un fel, pentru cã noi economiºtii ºtim cã nimic nu
este gratis, iar aceastã platã a monetizat printre altele
datele, intimitatea oamenilor ºi altele.
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Iată că dacă pentru business progresul adus de
"Industria 4.0" în special aşa zisa "realitate virtuală",
"Internetul lucrurilor" (IOT), utilizarea algoritmilor şi a
inteligenţei artificiale, a însemnat paradisul pentru un
număr din ce în ce mai mare de utilizatori, aceasta
poate fi infernul şi riscă să conducă la atrofierea
umanităţii. Capcanele tehnologiei şi lumilor virtuale
au fost deja plasate, ţine acum de noi oamenii şi
sperăm că şi de instituţiile create de noi, să le
conştientizăm şi să le putem ocolim pentru a
minimiza posibile efecte adverse. Pentru a avansa
corect în noua direcţie promisă de "Industria 5.0"
considerăm că este necesar să ne regăsim natura
umană tot aşa cum enunţa şi Nicholas GeorgescuRoegen în operele sale încă din mileniul trecut.
Suntem în asentimentul specialiştilor care au
atenţionat recent că ne aflăm încă o dată în faţa unui
moment de răscruce, deci controlul nu este în
totalitate pierdut, putem face pace cu tehnologia
dacă reuşim să ne cunoaştem mai bine şi să facem
pace cu noi înşine mai întâi.

Frumuseþea
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Nu rãzboiului, nu intimidãrii!
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Rãzboi, moarte ºi
sânge lângã România
24 februarie a.c., primele ore. În
pofida tratatelor, reglementărilor
internaţionale, armatele Federaţiei
Ruse - blindate, avioane, trupe năvălesc în Ucraina, stat suveran şi
net spre Occident, în scopul declarat
de a o „elibera“, „denazifica“.
Strategia era şi este de a supune
ţara, de a o „neutraliza“, de a o opri
pentru NATO, chestiune de mai mult
timp în discuţie deşi Ucraina nu s-a
referit oficial în acest sens. „Operaţiune specială în Ucraina“ a numito Putin, deşi era şi este război în
toată regula. Metode crude din
secolele XVIII, XIX şi XX, sublimate
în secolul XXI, mai intense chiar.
După mai mulţi ani, iată, război în
Europa, lângă România. O Românie membră cu drepturi depline a
NATO şi a Uniunii Europene.
Oamenii Ucrainei, armata,
populaţia au rezistat şi rezistă eroic
în faţa forţelor atacatoare, răsturnând planul unor lupte de doar 2-3
zile cu înfrângerea totală a adversarului. Abnegaţia, patriotismul, dar
şi pregătirea militarilor au fost şi

sunt factori ce nu au fost luaţi în
calcul. Ceea cea făcut şi face ca
războiul să continue cu pierderi
serioase pentru ruşi, militar chiar o
criză. Au pierderi mari şi ucrainienii.
Sunt numeroşi refugiaţi - mai ales
femei şi copii, bunici disperaţi, la
graniţele Poloniei şi României.
Primiţi şi adăpostiţi de către noi, în
bune condiţii, zeci şi zeci de mii de
refugiaţi. Bărbaţii au rămas acasă
să lupte. Ce să mai vorbim de
suferinţele de pe câmpul de luptă.
Peste tot rachetele distrug,
bombele explodează, tancurile
zdrobesc, mor soldaţi, civili, femei,
copii, bătrâni, sunt pagube imense.
În Ucraina în aceste zile se vădeşte
o adevărată catastrofă umanitară.
Federaţia Rusă a întrunit şi
întruneşte negaţia unei mari părţi
din glob. Dar şi sancţiuni
economice, financiare severe ale
multor state şi organizaţii
europene, americane şi mondiale
importante: bănci şi sistemul
bancar internaţional, organizaţii
comerciale şi sociale, Uniunea

sursa antena 3

„Trebuie să fii fără minte încât să preferi războiul în locul păcii; în
timp de pace copiii îngroapă pe părinţi iar în timp de război părinţii
pe copii“. HERODOT

Europeană, Statele Unite. Pe urmă
ţări: Franţa, Germania, Marea
Britanie, Italia, România, Bulgaria,
Polonia, Cehia, Slovacia, Belgia,
Finlanda, Suedia, Turcia ş.a. De
mai peste tot se trimite ajutor şi
sprijin Ucrainei. Se trimit încurajări.
Mulţimi solicită încetarea luptelor.
Pe partea cealaltă, la ruşi, oameni
protestează, economia gâfâie şi
suferă din greu, mergând până
spre colaps. Iar rubla rusească este
în scădere abruptă, în prăbuşire.
Într-o lume globală, social, economic şi financiar, izolarea îşi are
efectele ei imense. Uşor de comensurat acum dar şi cu mari reverberaţii în viitor, mai greu de cuantificat.

Oricum, foarte grave. China şi India
îndeamnă Rusia la pace... Iar vecinul
nostru de la Răsărit ameninţă
iresponsabil cu nuclearul, fără să ia
în calcul reversul... Se vorbeşte,
astfel, de „Al Treilea Război Mondial“,
de altfel titlul unei celebre lucrări
publicată prin 1978 de generalul
britanic, născut în Australia, Sir John
Hackett. Anunţa atunci autorul
implozia, (dezmembrarea) imperiului sovietic din interior. Acum ar putea
fi o a doua?... Premierul britanic,
Boris Johnson, afirma şi el, în 1
martie a.c., însă, că: „situaţia este mai
gravă decât în previziunile noastre.
Asistăm la un dezastru în desfăşurare
pe continentul european...“ Oricum,

şi economic dar şi din numeroase
alte direcţii, situaţie gravă. Cu costuri
uriaşe. Să vedem ce va fi.
Nu vom analiza atât conflictul în
sine, derularea lui, geneza lui complexă şi care impune examinări
sociale, politice, şi mai ales dinspre
partea intereselor economice. Ci,
specific, vom urmări să desluşim cu
precădere consecinţe economice,
curente şi în timp, ale evenimentelor
atât de tragice. Negocieri, pace,
tratative şi nu moarte. Sunt unii pe
care ignorarea istoriei îi fascinează.
Păcat pentru toţi. Este un imperativ,
nu doar o maximă: „Si vis pacem,
para pacem“
Dan Popescu, 1 martie 2022

Primele implicaþii economice ale efectelor rãzboiului ºi
presiunii politicilor monetare asupra pieþelor financiare
Adrian IANCU

În contextul în care bãncile centrale se gândesc cum sã combatã inflaþia galopantã ,prin iniþierea unor cicluri de ridicare a ratelor dobânzii ºi prin retragerea
gradualã a sprijinului acordat economiilor care au generat aceastã inflaþie, acþiune având de obicei ca efect scãderi ale indicilor bursieri din întreaga lume, iatã
ca din nefericire, demersul barbar al unei þãri pe care o consideram ca fãcând parte din lumea civilizatã a generat o unda de ºoc pe întreg mapamondul.

Sprijinul acordat economiilor a
fost transmis prin menţinerea
ratelor dobânzii de politică
monetară foarte jos( ex:Rezerva
Federală Americană : 0%-0.25%)
precum şi prin relaxare cantitativă,
o formă neconvenţională de

politică monetară prin care băncile
centrale cumpară active financiare
sub forma obligaţiunilor de stat şi
corporative, tilturi garantate cu
active (cum ar fi obligaţiunile
garantate ipotecar), pentru a spori
oferta de bani noi din piaţa şi

implicit pentru a încuraja împrumuturile şi investiţiile şi a
influenţa în cele din urmă în sensul
dorit evoluţia macroeconomică.
Ca răspuns la criza provocată de
pandemie, Rezerva Federală Americană a iniţiat un program de

relaxare cantitativă care a început
în martie 2020( prin achiziţia de
obligaţiuni guvernamentale în
valoare de 80 de miliarde de dolari
pe lună şi achiziţia de obligaţiuni
garantate ipotecar în valoare de 40
de miliarde de dolari pe lună),
ducând inflaţia la 7.5% ,o valoare
care a impus temperarea începând
cu luna noiembrie 2021 a achiziţiilor de obligaţiuni guvernamentale la 10 miliarde de dolari
pe lună şi a obligaţiunilor garantate
ipotecar la 5 miliarde de dolari pe
lună, precum şi luarea în calcul a
ridicării graduale a ratelor dobânzii
începând cu luna martie 2022.
Având ca exemplu indicele
Nasdaq 100 din Statele Unite,
graficul de mai jos ne arată că piaţa
a avut o corecţie de 20% din
maximul din toate timpurile,
anterior începerii războiului din
Ucraina, iar preţurile au ieşit din
canalul de trend ascendent,
aceasta însemnând că oficial piaţa
a intrat în ceea ce americanii
numesc "bear market" sau piaţă
descendentă.
Procesare personală
Graficul ilustrează evoluţia zilnică
a acestui indice, cu volumele de
tranzacţionare aferente fiecărei zile
şi are în plus un indicator care măsoară nivelurile de supra-cumpărare
şi supra-vânzare din piaţă.
În mod surprinzător, în ciuda atacului Rusiei asupra Ucrainei, în
ziua următoare acestui atac ,pieţele
americane au înregistrat creşteri
ale indicilor bursieri, Nasdaq100
(+3.13%), DJIA 30(+0.03%),
S&P500( +1.28%).

În 02.03.2022, în momentul scrierii
acestor rânduri, pieţele futures indică
o deschidere pozitivă a pieţei spot,
primii 3 indici (DJIA Futures, Nasdaq
Futures, S&P Futures) având o
creştere de aproximativ 0.70%, iar
Small Cap 2000 are o creştere de
1.47%, creşteri care se datorează în
mare măsură recentului discurs
optimist al preşedintelui Joe Biden
despre Starea Uniunii, care este
primul discurs din mandatul său pe
această temă.
Cu toate acestea, după cum
observăm în imaginea de mai jos
"Fear and Greed "Index, care
măsoară cele două emoţii care
mişcă pieţele financiare, are o
valoare extrem de scăzută,fiind în
zona de frică extremă.
Dar după cum însuşi Warren
Buffet a enunţat referitor la cele
două sentimente: "Fiţi temători
când ceilalti sunt lacomi, şi lacomi
când ceilalţi sunt temători",acest
nivel de ieri 01.03.2022,poate fi o
bună oportunitate de intrare în
piaţă, pe termen scurt.
În afară de piaţa bursieră din
Rusia care este închisă din cauza
deprecierilor ce au urmat deciziei
preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin
de a ordona armatei să invadeze
Ucraina, care a şocat şi a consternat întreaga lume, restul pieţelor
au experimentat o volatilitate
moderată ,fapt care arată că
guvernele, băncile centrale şi actorii
de pe pe pieţele financiare gestionează cu succes această perioadă
dificilă, aflată la confluenţa
începerii unei pieţe descendente (
" bear market") cu evenimentele
nedorite din Europa.
Sursa: Fear & Greed Index - Investor
Sentiment - CNNMoney
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Posibile consecinþe economice
globale ale rãzboiului din Ucraina
Eugen
ROTAR
După ce a fost lovită de pandemii,
de întreruperea lanţurilor de aprovizionare şi de creşterea preţurilor,
economia mondială va lua o nouă
traiectorie imprevizibilă ca urmare
a conflictului armat de la graniţele
Europei. Tensiunile îşi făceau
simţită prezenţa cu mult înainte ca
Moscova să ordone luni intrarea
trupelor ruse în regiunea separatistă din Ucraina. Promisiunea
preşedintelui Biden de a răspunde
cu sancţiuni dure şi posibilitatea
unor represalii din partea Rusiei au
scăzut randamentele bursiere şi au
făcut să crească preţul benzinei.
Oricât de grav ar fi impactul, efectele
imediate ar fi mult mai puţin
devastatoare decât oprirea bruscă
a activităţii economice cauzată
pentru prima dată de Noul
Coronavirus în 2020. Rusia este un
mega-stat transcontinental cu o
populaţie de 146 de milioane de
locuitori şi un arsenal nuclear uriaş,
precum şi un furnizor de petrol, gaze
şi materii prime care asigură
funcţionarea fabricilor din întreaga
lume. Dar, spre deosebire de China,
o putere de producţie puternic
integrată într-un lanţ de aprovizionare complex, Rusia este un
jucător minor în economia globală.
Inflaţia se află la un nivel ridicat de
mai multe decenii şi acest lucru,
împreună cu o iminentă majorare a
ratei dobânzii, a dus la un început
slab al pieţei obligaţiunilor în acest
an, randamentul obligaţiunilor pe 10
ani din SUA fiind încă aproape de
nivelul cheie de 2%, iar cel al
obligaţiunilor germane pe 10 ani
depăşind 0% pentru prima dată din
2019. Cu toate acestea, un conflict
direct între Rusia şi Ucraina ar putea
schimba această situaţie. Pe piaţa
valutară, EUR/CHF este considerată
cea mai mare măsură a riscului
geopolitic din zona euro, deoarece
francul elveţian este considerat de
mult timp de investitori ca fiind un
refugiu sigur. La sfârşitul lunii
ianuarie, francul elveţian a atins cel
mai ridicat nivel din mai 2015. De
asemenea, aurul este considerat un
refugiu în perioadele de conflict sau
de conflict economic, iar în prezent
se află aproape de maximul ultimelor 13 luni.
Un alt aspect care trebuie luat in
considerare este raportul dintre PIB
si numarul populatiei. Italia are
aproximativ jumătate din populaţia
Rusiei şi relativ puţine resurse
naturale, dar economia sa este de
două ori mai mare decât cea a
Rusiei. Polonia exportă mai multe
bunuri în UE decât Rusia." În afară

de petrol şi gaze, Rusia este
incredibil de neimportantă în
economia globală", a declarat Jason
Furman, economist la Harvard şi
consilier al preşedintelui Barack
Obama. "Este practic o mare
benzinărie." Desigur, o benzinărie
închisă poate duce la pierderi
serioase pentru cei care depind de
ea. Rezultatul este că pierderile
economice sunt distribuite în mod
inegal, unele ţări şi industrii fiind grav
afectate, în timp ce în altele vor trece
neobservate. Europa primeşte
aproape 40% din gazul şi 25% din
petrolul său din Rusia şi este posibil
să fie afectată de costurile deja
ridicate ale încălzirii şi ale gazului. În
condiţiile în care rezervele de gaze
naturale se află la mai puţin de o
treime din capacitatea totală din
cauza vremii reci din următoarele
săptămâni, liderii europeni l-au
acuzat pe preşedintele rus Vladimir
Putin că reduce livrările pentru a
obţine avantaje politice.
Ca răspuns la decizia lui Putin de
a recunoaşte independenţa a două
regiuni susţinute de Rusia în estul
Ucrainei, Casa Albă a declarat luni
că va începe să impună sancţiuni
limitate asupra aşa-numitelor
Republici Populare Doneţk şi
Luhansk. Secretarul de presă al
Casei Albe, Jane Sarkey, a declarat
că Biden va emite în curând un ordin
executiv care va interzice investiţiile,
comerţul şi tranzacţiile financiare cu
persoane din aceste regiuni.
"Estimarea este că se va desfăşura
în etape", a declarat Julia Friedlander, director al programului de
guvernanţă economică al Atlantic
Council. "Acest lucru se va desfăşura
probabil într-un fel de dramă cu
încetinitorul." Ceea ce este clar în
urma pandemiei este că o perturbare
minoră într-o zonă poate produce
perturbări majore în locuri îndepărtate. În condiţiile în care lumea
încă se luptă să se recupereze în
urma pandemiei, este posibil ca
penuria izolată şi creşterea preţurilor

- fie că este vorba de gaz, grâu,
aluminiu sau nichel - să se
transforme într-o problemă tot mai
mare. În SUA, Rezerva Federală se
confruntă deja cu cea mai mare
inflaţie din ultimii 40 de ani, de 7,5%
în ianuarie, şi se aşteaptă ca luna
viitoare să înceapă să majoreze
ratele dobânzilor. Creşterile
preţurilor la energie declanşate de
conflictul din Europa ar putea fi
temporare, dar ar putea stârni
îngrijorări legate de spirala preţurilor
salariale. "Am putea asista la o nouă
explozie a inflaţiei", a declarat
Christopher Miller, cercetător invitat
la American Enterprise Institute şi
profesor asistent la Universitatea
Tufts. Posibila penurie de metale de
bază, cum ar fi paladiul, aluminiul şi
nichelul, alimentează, de asemenea, temerile inflaţioniste,
provocând încă o perturbare a unui
lanţ de aprovizionare global care
suferă deja de pe urma efectelor
pandemiei, a grevei camionagiilor
canadieni şi a penuriei de semiconductori. De exemplu, preţul
paladiului, un metal utilizat în
sistemele de evacuare a gazelor de
eşapament ale maşinilor, în
telefoanele mobile şi chiar în
plombele dentare, a crescut în
ultimele săptămâni din cauza
temerilor că Rusia, cel mai mare
exportator mondial de paladiu, ar
putea fi exclusă de pe piaţa
mondială. Preţul nichelului, care
este folosit la fabricarea oţelului şi a
bateriilor pentru maşinile electrice,
a crescut şi el. Lars Stenquist,
directorul tehnic al producătorului
suedez de camioane Volvo, a
declarat că este prea devreme
pentru a evalua impactul exact al
conflictului armat. Dar a adăugat:
"Este o chestiune foarte, foarte
serioasă". Stenquist a declarat: "Sunt
multe scenarii pe care trebuie să le
luăm în considerare şi urmărim
evoluţia situaţiei în fiecare zi".
Occidentul a luat măsuri pentru a
atenua impactul asupra Europei în

cazul în care Putin ar decide să
riposteze. Statele Unite au crescut
livrările de gaze naturale lichefiate şi
au cerut altor furnizori, precum Qatar,
să facă acelaşi lucru. O poziţie de
front sub tir de mortiere în regiunea
Luhansk din estul Ucrainei. "Probabil
că se va desfăşura ca o dramă cu
încetinitorul", a declarat un analist.
O poziţie de front sub tir de mortiere
în regiunea Luhansk din estul Ucrainei. "Probabil că se va desfăşura sub
forma unei drame cu încetinitorul", a
declarat un analist. TYLER HICKS/
THE NEW YORK TIMES
Unele dintre sancţiunile pe care
administraţia Biden se gândeşte să
le impună Rusiei - cum ar fi tăierea
accesului rusesc la sistemul
internaţional de plăţi cunoscut sub
numele de SWIFT sau împiedicarea
companiilor de a vinde Rusiei orice
produse care conţin componente
fabricate în SUA - ar afecta toţi cei
care fac afaceri cu Rusia. Dar, în
general, SUA ar fi mult mai puţin
afectate decât cel mai mare partener
comercial al Rusiei, UE. După cum
a avertizat deja Biden, americanii sar putea confrunta cu preţuri mai
mari la benzină. Dar, deoarece SUA
este un mare producător de gaze
naturale, aceste creşteri de preţuri
nu sunt atât de dramatice şi de
răspândite cum ar fi în alte părţi. Pe
de altă parte, Europa are mai multe
legături cu Rusia şi este implicată în
mai multe tranzacţii financiare,
inclusiv în tranzacţii pentru cumpărarea de gaz rusesc.
Grupul de hackeri Anonymous şia asumat responsabilitatea pentru
pătrunderea în baza de date a
Ministerului rus al Apărării şi se
preconizează că a intrat în canale de
televiziune din mai multe ţări pentru
a difuza conţinut pro-ucrainean. Cu
câteva zile mai devreme, grupul a
revendicat responsabilitatea pentru
mai multe incidente cibernetice,
inclusiv un atac distribuit de negare
a serviciului (DDoS, care face
inaccesibil un site web prin
bombardarea acestuia cu trafic)
care a perturbat operaţiunile siteurilor guvernamentale şi ale site-ului

de ştiri Russia Today, susţinut de stat.
Spre deosebire de atacurile
cibernetice agresive împotriva
Rusiei, activitatea cibernetică
împotriva Ucrainei a scăzut până în
prezent. În timp ce se aşteaptă ca
atacurile militare ruseşti asupra
Ucrainei să fie însoţite de şocuri şi
cutremure digitale, atacurile cibernetice care ar putea fi considerate
atacuri majore asupra site-urilor web
ucrainene nu au avut încă loc.
Companii petroliere precum Shell
şi Total au societăţi mixte în Rusia, în
timp ce BP se laudă că este "unul
dintre cei mai mari investitori străini
din Rusia", având legături cu
Rosneft. Gigantul aeronautic
european Airbus importă titan din
Rusia. Băncile europene, în special
cele din Germania, Franţa şi Italia,
au împrumutat miliarde de dolari
debitorilor ruşi. Adam Toews, director
al Institutului de Studii Europene de
la Universitatea Columbia, a
declarat: "Sancţiunile severe care
provoacă durere şi daune generale
Rusiei au potenţialul de a provoca
daune semnificative clienţilor
europeni". În funcţie de ceea ce se
va întâmpla, cele mai importante
efecte asupra economiei globale ar
putea deveni vizibile doar pe termen
lung. Unul dintre rezultate va fi un
impuls pentru legături economice
mai strânse între Rusia şi China.
Cele două ţări au negociat recent un
contract pe 30 de ani pentru ca Rusia
să furnizeze gaz Chinei prin
intermediul unei noi conducte. Carl
Weinberg, economist-şef la High
Frequency Economics, a declarat:
"Rusia ar putea să îşi transfere toate
exporturile de energie şi de mărfuri
către China". Criza a contribuit, de
asemenea, la o reevaluare a structurii economiei globale şi la preocupări legate de autosuficienţă.
Epidemia a scos deja în evidenţă
dezavantajele lanţurilor de aprovizionare pe distanţe lungi, care se
bazează pe o producţie redusă.
Acum, dependenţa Europei de gazul
rusesc a declanşat discuţii despre
extinderea surselor de energie care
ar putea slăbi şi mai mult poziţia
Rusiei în economia globală.

Anarhistul savant
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Dan POPESCU

cărţile anarhiştilor din a doua
jumătate a secolului XIX şi primele
decenii ale secolului XX se vând
doar la preţuri foarte ridicate. Am
aflat, astfel, într-un anticariat la
Rennes, cartea lui Kropotkin
"Cuvintele unui revoltat", apărută
princeps în 1885, la un preţ de circa
500 euro. Mult prea mult pentru
mine. Să mai notez că evadând din
fortăreaţa "Petru şi Pavel" din Rusia,
Petersburg, acolo unde Bakunin,
într-o detenţie, devenise grav
bolnav şi îşi pierduse toţi dinţii, Kropotkin ajunge în Franţa, la Lyon,
unde prinţul rus este implicat în
vestitul proces al anarhiştilor şi
condamnat la 3 ani închisoare la
Clairvaux. El şi colegii săi aveau
însă faimă. "Fu un spectacol puţin
banal, scriu celebrii Ch. Gide şi Ch.
Rist, cercetători iluştri ai istoriei
doctrinelor economice, acela al
unui deţinut (Kropotkin, n.n.) căruia
Academia de Ştiinţe din Paris şi
marele istoric şi filozof francez
Ernest Renan îi puneau la dispoziţie biblioteca lor ca să-şi poată
continua lucrările ştiinţifice. De
altfel, şi mai înainte, în timpul cât a
fost închis în Rusia, Societatea
Geografică din Petersburg dăduse
acelaşi exemplu". O tempora, o
mores!.


2. Aşadar, Élisée Reclus. Cum
spuneam, se naşte, hughenot, în 15
martie, 1830, în Franţa. În acea
vreme, lumea deja devenise cu mult
mai mare comparativ cu decenii
înainte. Încă din secolul XV,
expansiunea europeană generase
transformarea considerabilă a
cartografiei. Continente, întinderi
imense, mări, oceane, sunt descoperite, tot mai investigate, umplând,
cu nume arhicunoscute acum,
albul, golul hărţilor, albul, golul
globului. Dintr-o pasiune colectivă,
expresie, în Europa, a unui interes
împărtăşit mai de toţi, prin descoperiri şi "înţelegerea" pământului, a
diferiţilor locuitori şi a diverselor
peisaje, geografia devine o veritabilă şi remarcabilă ştiinţă, cu obiect
şi metode de cercetare proprii. Susţine botanica, biologia, dar, opiniez
eu, în aceeaşi măsură dacă nu mai
mult, susţine economia. Geografia
relevă iar economia, de multe ori în
sensul ei, modern, "ocupă".

3. "Continente" - pământuri în
continuitate. Iniţial, au fost "lumea
veche" şi apoi "lumea nouă". Ptolemeu, familia Cassini, mai mulţi alţii,
determină ca viziunea europeană a
lumii, codificată prin planisfere de

sursa madira

1. În 15 martie, lumea economiştilor, dar şi a anarhiştilor, lumea
geografilor, a globaliştilor, mai bine
spus a altermondialiştilor, aniversează 192 de ani de la naşterea lui
Élisée Reclus. O mare, o ilustră
personalitate ştiinţifică, un remarcabil savant, un deosebit deschizător de drumuri. Nu atât în zona
anarhismului - pe care a privit-o
mai mult ca o posibilitate de liberare a omului într-o vreme încă
departe de democraţie, strânsă în
chingile unor reglementări mult
prea numeroase, considera el, mai
ales în condiţiile unor regimuri
imperiale, autocrate, implacabile în
exercitarea puterii, a dictaturii lor.
Cunosc destul de bine problema
deoarece un întreg capitol din
volumul meu "Istoria gândirii economice din antichitate până la
sfârşitul secolului XX", unic autor,
Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti,
premiat de Academia Română, în
1999, cu premiul "P.S. Aurelian", se
referea, pentru prima oară la noi şi
după Revoluţie, la "Anarhism"-ul ca
doctrină, "Bellum omnium contra
omnes". Printre cei examinaţi, alături de M. Bakunin, prinţul rus Piotr
Kropotkin, P.J. Próudhon, Jean Grave, germanul Max Stirner, aflânduse, iată, francezul Élisée Reclus
etc. M-am referit atunci la principalele lor idei din perspectiva anarhismului, curentul doctrinar cu origini
în antichitatea romană, vezi de
pildă atentatele mortale, Brutus
ş.a., curent ce preluând, în general,
atât componente liberale cât şi
socialiste, le-a golit, însă, în bună
măsură, de conţinut. De la gândirea liberală, anarhismul, foarte
prezent, astăzi, în lume, cu precădere, însă, spre latura sa violentă,
a preluat critica economică şi
instituţională a statului, concepţia
lui Adam Smith privind "ordinea
economică spontană", folosită
incorect etc. Iar de la socialişti, în
esenţă şi ca etapă de la cel de
origine marxistă, doctrina anarhistă
a preluat critica acerbă a proprietăţii, teoria "exploatării muncitorului", teza "exproprierii expropriatorilor", teza "revoluţiei mondiale" etc. Mult prea multe componente, în contra unele cu altele,
pentru a fi ceva coerent.
Să revenim, însă, la Élisée Reclus, tentat mai mult de dezbaterea
doctrinară anarhistă decât de faptul
anarhic. Dar nu chiar imediat.
Reclus aproape că va reproduce
ideile prinţului rus Piotr Kropotkin,
într-o cunoscută lucrare a sa
"L'Evolution, la Revolution et l'Ideal
anarchique", tipărită şi apărută la
Paris în 1898. Nu mai intru în detalii
în acest sens, nu fără, însă, a mai
arăta că în anticariatele franceze
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către cartografii flamanzi să devină
stabilă şi a urmat... În 1507, din
iniţiativa cartografului Waldseemüller, pe hărţi, se distinge net
"America". În 1812, Conrad MalteBrun "inventează" Oceania. Totodată,
existenţa a trei oceane - Pacificul,
Atlanticul şi Indianul - se sublimează
potrivit planisferelor britanice "într-o
masă oceanică unitară", diversificată
potrivit celor multe mişcări tectonice
etc., etc... O lume alta decât cea din
trecut se deschidea în faţa şcolarului,
liceanului şi studentului - printre
altele a fost şi la Humbolt - marelui
profesor apoi, Élisée Reclus. Lume
pe care el, anarhist subjugat mai
mult de "ideea libertăţii" decât a
marilor dezordini şi crime, o va
înţelege aproape ca nimeni altul. Are
cărţi fundamentale pentru oricine
este interesat, captivat de evoluţia
lumii. Iată, "La Nouvelle Geographie
Universelle, la terre et les hommes",
19 volume pe o perioadă de
aproape 20 de ani (1875-1894). În
1892, pentru această lucrare atât de
complexă, va primi Medalia de Aur a
Societăţii Geografice din Paris, în
pofida faptului că a fost alungat din
Franţa din cauza activismului său
anarhist. Cartea menţionată era o
examinare detaliată a fiecărui continent şi ţară în ce priveşte efectele
pe care caracteristicile geografice
precum şi râurile şi munţii le-au avut
şi le aveau asupra populaţiilor
umane, dar şi influenţele invers. De
asemenea, în cadrul amintit,
"L'Homme et la Terre", 6 volume etc.
Dar şi studii de caz, "Fragment d'un
voyage a Louisiane" (1855),
"L'Histoire d'une Ruisseau", urmărind dezvoltarea unui mare râu de la
izvoare la vărsare, "Histoire d'une
montagne"; numeroase articole în
"Revue des Deux Mondes", "Geograph Journal", "Revue Geographic",
"Contemporary Review" etc.

4. Înainte de a-i reda câteva idei
de bază, sunt unele elemente
foarte interesante privind viaţa sa.
Tatăl său a fost pastor protestant
iar acasă au fost 14 copii. Mai mulţi
fraţi - Onesime şi Elie - au devenit
geografi, iar alţii au devenit oameni
de litere, politicieni, cercetători ş.a.
Şi-a început studiile în Prusia
renană, a continuat la Colegiul
protestant din Montauban, finalizând cu strălucire la Universitatea
Humbolt din Berlin. Încă de tânăr,
şi apoi, pentru a înţelege mai bine
geografia în sensul său global şi
liber, a călătorit mult în toată
Europa, în America de Nord şi de
Sud, dar şi în Persia, în China sau
în Australia. În fapt, din Suedia în
Argentina şi din Canada în Egipt,
cunoscând destul de bine mai
multe (unii zic cel puţin 6) limbi
străine, franceză, germană, engleză, italiană, spaniolă, limbi
orientale etc. Ceea ce i-a înlesnit
contactul strâns cu colegii din afară, cu oameni obişnuiţi, cu indivizii
de un fel sau altul, desprinzând
concluzii foarte utile operei sale. A
străbătut lumea cu pasul, cu
diligenţele, în bărci cu pânză, cu
rame, cu vapoare cu abur, cu trenul
dar şi cu automobilul. A înţeles că
lumea trebuia văzută şi de sus. În
vremea asediului Parisului (18701871) Élisée Reclus a participat la
operaţiuni aerostatice şi a servit în
Garda Naţională. A fost membru în
"Association Nationale des Travailleurs" sprijinind şi pe această
cale Comuna din Paris.
A fost luat prizonier de versaillezi
şi condamnat la deportare pe viaţă,
sentinţă comutată în 1872 cu
"alungarea perpetuă din Franţa". Sa stabilit, printre altele, în Elveţia. A
fost apoi unul dintre marii profesori
ai celebrei Universităţi Libere din
Bruxelles... A fost adept al mişcării
anticăsătorie, promovând "uniunea

M. Bakunin

sursa wikipedia
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P. Kropotkin
liberă", dar şi "naturismul" şi "beneficiile nudităţii": "oamenii goi sunt
mai frumoşi decât cei îmbrăcaţi".
Mai spunea: este mai sănătos ca
pielea să fie pe deplin expusă la
lumină şi aer, astfel încât să-şi
poată relua vitalitatea şi activitatea
naturală. Finalizând şi finisând în
ultimii ani celebra sa lucrare
"L'Homme et la terre", în care a
examinat dezvoltarea umanităţii în
raport cu mediul său geografic, dar
şi economic, biologic, social etc.,
se va stinge din viaţă la 4 iulie 1905
(75 de ani) la Torhout, în Belgia,
aflându-şi, astfel, în sfârşit, liniştea
veşnică. Admirat finalmente de o
mare mulţime de oameni inteligenţi care nu a ezitat, însă, să-i şi
critice unele din extravaganţe.
Rămâne cel puţin prin multe din
ideile sale ştiinţifice şi prin lucrările
sale devenite perene, caracterizate
de o acurateţe deosebită şi o
expunere cu adevărat strălucitoare,
de mare valoare literară şi ştiinţifică.

5. Vedem, astfel, omul Élisée
Reclus, destul de aproape prin
faptele sale şi de nu puţine ori de
meandrele timpului nostru. Dar
ideile sale ştiinţifice? Consider că
mult mai aproape de noi şi chiar
prefigurându-se viitorul. Terra ca o
unitate, dezvoltarea durabilă, ecoeconomia, conservarea în dezvoltarea economică a unor principii
biologice de bază, protecţia mediului, "economia biologică",
globalismul în favoarea tuturor, mai
bine spus altermondialismul astfel,
sunt doar unele componente în
acest sens care ne-au reţinut
atenţia. Detalii? (citatele din É.
Reclus le-am preluat din excelenta
lucrare Cristophe Brun, É. Reclus
"Les Grands Textes", Flammarian,
Champs Classiques, 2014). Iată,
interacţiunea strânsă în acest sens
eco-natură pe care, în termeni mai
complecşi, cercetătorii de acum o
numesc "bio-regionalism". Reclus
ne arată că ecologia unui loc
determină, în bună măsură, tipurile
de vieţi şi mijloacele de trai caracteristice locuitorilor săi. Reclus mai
spune că oamenii pot trăi în mod
corespunzător în "bioregiuni autodeterminate şi autodeterminante",
cu mai puţine ingerinţe din partea
unor guverne prea mari, excesiv
centralizate, guverne ce urmăresc,
deseori cu asiduitate, omogenizarea diverselor zone geografice
în pofida unor trăsături naturale ale

Anarhistul savant
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sursa amazon

sursa Friends of the Mississippi River

Mississippi

reactivarea centrilor de pe glob,
Reclus scrie că, printre centri
nervoşi ai Terrei, Parisul, şi nu doar
Parisul, ca şi alţii, altădată "centrii
vitali ai lumii", sunt "lăsaţi la distanţă, îşi cam pierd din importanţă
după ce lumea întreagă este înconjurată şi străbătută de căi comerciale cu centre numeroase, puncte
din ce în ce mai apropiate între
ele". Trecerea de la Atlantic la Pacific, Indian, China, India etc. Nu se
poate spune, deci, că nu a avut viziune.

6. Să mergem mai departe.
Masificarea şi accelerarea circulaţiilor planetare, arată Reclus, provoacă, în mod simultan, trei fenomene evolutive care desemnează,
ca atare, sensul istoriei, al evoluţiei, aşa cum le înţelegea savantul
în discuţie. Este vorba de unitatea
implacabilă ("definitivă", scrie
Reclus) a Terrei care se împlineşte
prin infinita varietate a ţinuturilor
sale, mai mult sau mai puţin
locuibile, amplificându-se fără încetare complexitatea fiecărei societăţi locale dar şi a ansamblului
unitar amintit, deopotrivă cu intensificarea intervoluţiei, a interpenetrărilor reciproce a popoarelor
incluse în, ceea ce numim, "societatea mondială". Sunt consideraţii
publicate în 1908, postum, dar
acest cercetător a intuit, a văzut
admirabil evoluţia economică,
socială, politică a lumii aşezată pe
numitorul comun Terra pentru cel
puţin 120-150 de ani dacă nu mai
mult, cu mult mai mult. Nu cred că
îl putem contrazice...
Pentru Élisée Reclus triumful
colonial din vremea sa dar şi de
mai înainte era, va fi efemer.
Spunea astfel că "nu se mai poate
construi mondial sprijinit pe
puterea unuia singur sau pe
gelozia reciprocă a guvernelor"
mari sau mici, ci "este necesar
respectul mutual al popoarelor şi
indivizilor unii faţă de alţii". Privea o
lume străbătută, sfâşiată chiar şi
atunci de conflicte - este drept, nu
de "valoarea" celor ce aveau să
vină - , cu ochii lucizi ai vizionarului
realist, civilizat în spiritul celor mai
bune tradiţii umaniste. Completa

Cairo, Egipt

sursa iStock

acestora. Este corectă parţial
această poziţionare a lui É. Reclus
faţă de guvernele excesiv centralizate, el plătind astfel un anume
tribut anarhismului ce l-a câştigat
o bună parte din viaţa sa. Se
contrazice într-un fel singur,
deoarece, în fapt, globalismul, pe
care l-a propagat şi îl propaga cu
fervoare, dezvoltarea durabilă,
"curată", impun tocmai instituţii
specifice, desigur, cu măsuri concepute şi exercitate în mod democratic, dar cu severitate şi autoritate
neştirbite de nimic. Oricum,
viziunea sa asupra unui anume
viitor al lumii - o altermondializare
bazată pe libertate, respect şi
dreptate pentru toţi - nu se poate
spune că se destramă astfel.
Şi-a creat, dincolo de marele lui
clan familial, cum spuneam,
legături de respect reciproc şi
comunicare cu oameni diverşi:
savanţi din toate disciplinele,
exploratori de marcă, diplomaţi,
exilaţi ai diasporei revoluţionare,
vecini, oameni obişnuiţi. Afirma,
adeseori, că "omul el însuşi este
un mediu pentru om", înţelegând
prin asta comunicare, experienţe
interferate date şi primite. Pe o
asemenea poziţie examinează şi
vede, vede departe. Se referă în
cărţile sale deja la o anume distrugere a mediului natural printr-o
industrializare lipsită de "opritori",
prin fel de fel de fumuri, deşeuri,
îngrămădiri de case, de produse,
de activităţi supra şi super etajate,
prin difuziunile lor punctuale, locale
sau intercontinentale acestea
afectând flora şi fauna, generând
"litoralizări" şi urbanizări în exces.
Se referă însă accentuat pozitiv la
reţelele poştale şi telegrafice: prin
acestea, "omul încetează să mai
fie ataşat părţii de glie pe care o
scurmă atât de încet, el şi-a degajat
libertatea de unele obstacole pe
care le impuneau distanţa şi devine
prezent în toate punctele spaţiului
pe care firul conductor îl pune în
raport cu gândirea sa". Imagina,
poate, informatica, internetul de
mai târziu? Posibil. Dar iată şi alte
idei esenţiale. Studiind la toate
scările cunoscute sau intuite

apoi: în fapt, "din progres în progres
civilizaţia europeană a ajuns la o
veritabilă negare a punctului său
de plecare. Prin cuceririle sale ea
a promovat o anume egalitate, de
exemplu, aceleaşi cărţi de studiu
care servesc europenilor sunt şi în
mâinile japonezilor, ale hinduşilor
sau ale cafrilor besuto". Fapt
regăsit mai în profunzime chiar,
adăugăm noi - comunicare prezentată de mine la un mare Congres economic, Buenos Aires, 2002
- , prin dezvoltarea industrială a
lumii, metropole şi colonii, state
mai mari sau mai mici, revoluţiile
industriale obligându-i realmente
şi finalmente pe toţi "să vorbească"
aceeaşi limbă: beneficiu, profit,
pierderi, investiţii, venituri, salarii,
dezvoltare, regres, crize etc., etc.
Dar şi avertizează, în manieră
nemijlocită, Élisée Reclus.

7. A fost, totodată, pornind de la
traiul mizer, deseori, al muncitorilor,
al lipsei de şanse pentru oamenii
săraci, a fost dar promotor al unor
ridicări sociale pentru îmbunătăţirea stărilor amintite. Avea o viziune
internaţionalistă, susţinând întrajutorarea necăjiţilor şi coordonarea
forţelor lor prin "asociaţii mutuale".
Lansează şi în acest sens un avertisment: "Deja marii industriaşi...
sunt atât de puternici pentru a
modifica legile (în favoarea lor,
n.n.), utilându-le, de asemenea,
pentru a se debarasa de cei care
le fac concurenţă atât de bine că
liga consumatorilor din întreaga
lume nu prea se poate sustrage de
la o astfel de dictatură a lor".
Sesizează asemenea procese,
mutaţii şi pentru atunci, dar chiar şi
în lumina celor ce se petrec în
prezent este greu să-l conteşti. Mai
spune Reclus că "geografia este
istoria în spaţiu, după cum istoria
este geografia în timp". În sfârşit,
comunardul umanist din 1871

încadrează noua scară geografică
pe care a examinat-o şi o
examinează în toate câmpurile
posibile. Va scrie astfel în mai 1894:
"Pentru ca revolta să mă intereseze
ea trebuie să aibă un caracter
mondial şi să fie făcută pentru
fericirea genului uman". Tocmai din
acest motiv exegeţii săi îl situează
ca "altermondialist", în speţă o
mondializare în beneficiul tuturor,
săraci şi bogaţi, bărbaţi şi femei,
oameni cu culori diferite ale pielii
lor, deci fără deosebire de rasă,
înţelepţi şi mai puţin dedaţi
studiului, dar oameni şi ei etc.
Iată, dar. desenată în câteva linii,
- desigur, incomplet - personalitatea acestui mare, ilustru savant.
Anarhist în perioade ale vieţii sale,
dar ilustru savant.

P.S. Citesc (recitesc) cu deosebit
interes cărţile lui Constantin
Argetoianu, "Memorii pentru cei de
mâine. Amintiri din vremea celor de
ieri, 1871-1918 şi ce va mai urma",
Paul Editions, Bucureşti, 2022.
Cărturarul a fost scăpat ca prin
minune de gloanţele legionare în
noiembrie-decembrie 1940 (fusese
stabilit să aibă soarta lui Iorga,
Madgearu, Iamandi, Gavrilă
Marinescu etc.) fiind salvat de către
colonelul Rioşanu şi Ion Antonescu.
Excepţionale volume. C. Argetoianu, boier de viţă, cu încrângături
în marile familii domnitoare din
Principate, cu studii strălucite în
România, dar şi la Paris (Universitatea, Dreptul, dar şi o diplomă a
Facultăţii de Medicină), om politic
de seamă, luptător în Al Doilea
Război Balcanic, a îngrijit holerici,
luptător în Primul Război Mondial,
diplomat şi senator, deputat, de
multe ori ministru şi de două ori
prim-ministru, toate acestea sub
regele Carol I, sub regele Ferdinand, dar şi sub regele Carol al II-

lea, pe urmă confruntându-se cu
dictatura lui Antonescu şi cu ultimii
ani, trişti, ai regelui Mihai. C.
Argetoianu va fi mort în
penitenciarul comunisto-stalinist
de la Sighetul Marmaţiei, în
februarie, 1955, la 84 de ani, după
ce fusese arestat în 1950 în sinistra
"noapte a întemniţării miniştrilor",
5/6 mai, 1950. Argetoianu, în atari
împrejurări, se vădeşte un excelent
memorialist (de la cei de astăzi
pentru cei de mâine), un analist
politic de primă mână, un fin
cunoscător al vieţii politice
româneşti şi europene, un mare
realist, un şficuitor mai puţin al
gândurilor şi faptelor sale politice
(precum mai toţi memorialiştii). Ci
mai ales ale altora, ale împăraţilor,
regilor, şefilor, demnitarilor, oamenilor politici, "coconetului" etc., de
multe ori cu umor şi chiar cu un
anume cinism deloc însă deplasat.
Merită parcurs. Desigur, cei de sus,
cu avere, preocupaţii înalte şi
satisfacţii, poziţii de seamă, trăiau
cam într-o lume paralelă cu nevoia
ţăranilor, amărâţilor, muncitorilor,
"calicilor", "neamului prost" etc. Dar
aceasta este o altă chestiune.
Oricum, Argetoianu, printre altele,
iată, de pildă, cum se referă la cele
câteva săptămâni ante declanşării
şi post declanşării Primului Război
Mondial, în speţă situaţia României: "ceea ce mă impresionase
adânc, după sosirea mea în ţară
(fusese în prealabil la Karlsbad, în
Germania, apoi la Viena, n.n.) era
că toată lumea făcea politică europeană şi nimeni politică românească... vreau să spun prin aceasta că toată lumea se preocupa de
soarta Europei şi nimeni de a
României... Această psihoză a
corciturilor prinsese şi pe adevăraţii
români". Exagera? Cu siguranţă.
Dar este de reflectat. Volumele lui
Argetoianu sunt citite cu folos.
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Colectarea ºi tratarea deºeurilor menajere

Robert LABBE

urmare din pagina 1
În anii 1950, municipalităţile au
organizat colectarea de la utilizatori
şi apoi au îngropat deşeurile în
cariere abandonate sau săpături
naturale. Toate deşeurile au fost
amestecate în asemenea coşuri de
gunoi, chiar dacă existau deja colecte
specifice, de exemplu pentru metale.
Companiile mici au colectat, de
asemenea, ţesături, cutii de carton
şi chiar pene de raţă sau piei de
iepure la domiciliu: a fost o sortare
selectivă! La acea vreme, magazinele şi în special magazinele
alimentare, băcăniile practicau
vânzarea cu amănuntul a laptelui,
uleiului, cafelei, precum şi păstrarea
sticlelor pentru a fi predate. Dar,
odată cu afirmarea marii distribuţii,
a distribuţiei în masă, ambalajele
produselor, păstrarea sticlelor etc.,
toate acestea mult mai multe,
volumul de deşeuri a crescut foarte
mult. Ceea ce a accelerat umplerea
depozitelor publice de deşeuri.
Comunele care se confruntau cu
această mare creştere a fluxurilor de
deşeuri şi urmărind să raţionalizeze
colectarea s-au reunit pentru a crea
sindicate (uniuni) inter-mixte comunale pentru colectarea şi tratarea
deşeurilor menajere (SMICTOM).
Teritoriul fiecărui sindicat uniuni a fost
gândit şi realizat de la cantoane, în
jurul unui centru de gunoi etc., strângerea deşeurilor realizându-se
uneori în funcţie de afinităţi sau de

poziţii politice. Pentru a plăti serviciul
public al SMICTOM, comuneleprimăriile au plătit o contribuţie la
sindicat, iar comerţul, menajele, gospodăriile au fost mulţumite: colectarea gunoiului lor s-a făcut în aparenţă gratuit. Bună uşurare. Acesta a
fost o componentă a Celor Treizeci
de Ani Glorioşi!
Începând cu anii 1980, sindicatele
amintite au înfiinţat treptat colectări
selective pentru sticlă, metale şi
ţesături, dar au putut face acest lucru
numai când sectoarele industriale
erau înfiinţate în aval. Pentru a
obţine preţuri pentru returnarea
după o anume procedură, după caz,
a materialelor care să acopere cel
puţin costurile de colectare, unităţile
respective au trebuit să fie destul de
competitive... Ceea ce nu a fost şi nu
este întotdeauna situaţia...
În acest cadru, pentru a limita
costurile tratării deşeurilor menajere, indiferent de tipul de tratare,
sindicatele au pus la dispoziţia
gospodăriilor coşuri pentru sortare
selectivă şi au creat unităţi de strângere şi tratare a deşeurilor selectate
răspândite pe teritoriul lor. Colectarea
pubelelor - ele au fost galbene şi cu
semne specifice - şi funcţionarea
instalaţiilor pentru deşeuri au făcut
necesară sporirea contribuţiei
comunelor, municipalităţilor. Acestea
au transferat sarcina respectivă
gospodăriilor prin aplicarea taxei de
ridicare a deşeurilor menajere. Taxe
stabilite pe baza impozitelor funciare
pe proprietate.

Nu rãzboiului, nu intimidãrii!

Umplerea rapidă a depozitelor de
deşeuri şi numărul limitat de noi situri
de deşeuri au determinat sindicatele
să reflecteze asupra tratării deşeurilor. Desigur, sortarea selectivă, o
anume tratare primară a deşeurilor,
balotarea lor putea contribui la reducerea volumului de deşeuri finale,
dar era insuficientă. A fost necesară
inovarea pentru tratare. Alegerea a
fost între metanizare, incinerare,
sortare mecanică biologică (TMB) cu
producţie de compost şi depozite
reziduale, precum şi externalizarea
deşeurilor către alte sindicate sau
companii private de specific. Această
alegere, care părea deschisă, este,
de fapt, determinată de dimensiunea uniunii şi de capacitatea sa
financiară. Pentru aproximativ
100.000 de locuitori, metanizarea şi
incinerarea nu sunt viabile din punct
de vedere economic, rămân doar
sortarea mecanică biologică. În ceea
ce priveşte externalizarea deşeurilor,
acest lucru ar necesita o reţea foarte
solidă între unităţi-sindicate, ceea ce
este departe de a fi cazul în prezent.
De exemplu, deşeurile respinse, în
principal materialele plastice, TMBurile, ar putea fi incinerate. Sindicatul
dotat cu un TMB ar suporta costul
incinerării şi ar putea participa la
investiţia dotării sale cu un incinerator. Din păcate, această punere în
comun este destul de rară din cauza
diviziunilor administrative şi a "ostilităţii" dintre oraşele metropolitane şi
zonele rurale. Cu toate acestea, pe
termen lung, va trebui să se conceapă un serviciu public de tratare a
deşeurilor, cu o punere în comun
sporită şi schimburi permanente între
sindicate, cel puţin la nivel regional.
Iniţial, sindicatele de colectare şi
tratările amintite au avut puţini
interlocutori: comunele, utilizatorii,
companiile responsabile de colectare sau chiar personalul în cazul
unui management în regie, dar şi
autorităţile administrative pentru
controlul bunei funcţionări. Însă, dea lungul timpului, relaţia dintre
uniune şi diferiţii actori s-a schimbat.
De exemplu, utilizatorul a devenit un
personaj multiplu: este atât
beneficiarul unui serviciu public, dar
şi finanţatorul său, un militant care
doreşte diversificarea sectoarelor de
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Rennes,
stradă comercială

recuperare, dezvoltarea reutilizării,
dezvoltarea şi diversificarea reciclărilor. El se poate comporta ca un
client sau ca un utilizator (cetăţean)
grijuliu să limiteze producţia sa de
deşeuri. El este, uneori, "riveranul"
aferent unităţi de tratare sau deşeuri
finale. Schimburile dintre gospodării
şi sindicate pot deveni conflictuale
în timpul schimbărilor majore ale
contribuţiilor utilizatorilor sau prin
introducerea de noi echipamente
cerută de noi condiţii.
Odată cu sortarea selectivă,
înmagazinarea şi o anume prelucrare primară a deşeurilor, au apărut
noi parteneri: managerii acestor
echipamente şi cumpărătorii de
materiale. Obiectivele acestor companii nu sunt doar serviciul public, ci
sunt preocupate şi de profitabilitate.
Preţurile materialelor reciclabile sunt
foarte variabile în timp, iar cumpărătorii, puţini la număr în unele
sectoare, impun preţuri de recuperare foarte mici sau chiar negative.
Ca urmare, previziunile bugetare ale
sindicatelor sunt dificil de avansat pe
termen mediu, în timp ce utilizatorii,
care în ansamblu fac din ce în ce
mai multe eforturi de sortare, riscă
să-şi vadă eforturile crescând.
Schimbările în structurile teritoriale
şi competenţele atribuite schimbă

comportamentul şi relaţiile dintre
aceşti parteneri şi sindicate. Organizaţiile de colectare şi partenerii din
industrie au tentaţia naturală de a-şi
creşte greutatea în colectare şi
procesare. Legiuitorii europeni şi
naţionali modifică cadrele de
reglementare ale instrumentelor de
prelucrare instituite de sindicate.
Modificările sunt impuse, adesea,
fără a lua în considerare dimensiunea uniunilor (zona geografică,
capacitatea financiară), durabilitatea
şi calitatea echipamentelor prezente
(de exemplu, conformitatea cu
standardul AFNOR pentru compost).
Timpul relativ scurt al mandatelor
elective duce la o accelerare a
deciziilor, ceea ce le face uneori
incompatibile cu durata de viaţă şi
amortizare a echipamentelor.
Această scurtă trecere în revistă
face posibilă înţelegerea faptului că
activitatea sindicatelor amintite
trebuie analizată dintr-o perspectivă
istorică. Dar ea impune şi o abordare teritorială. Un număr mare de
actori intervin şi fac din ce în ce mai
complexe deciziile sindicatelor care
încearcă să-şi îmbunătăţească
constant serviciul public prin controlul
contribuţiilor solicitate utilizatorilor.
Franţa, Rennes, 12 februarie 2022
traducere D.P.

Egoismul exacerbat ºi ignoranþa, pilonii declanºãrii unei invazii
"Compasiunea este legea supremã a existenþei umane". Dostoievski
Paula
COTARCEA
Acolo unde există generozitate şi
unde egoismul şi egocentrismul nu
şi-au făcut casă, dar şi unde suferinţa
şi durerea altei persoane reuşesc să
ne tulbure, doar acolo putem vorbi
de compasiune. Problemele şi
suferinţele celor de lângă noi nu ar
trebui să ne facă indiferenţi sau, în
cel mai rău caz, aroganţi şi ignoranţi.
Compasiunea presupune în primul rând empatie, acel sentiment
care te face să poţi simţi trăirile şi
suferinţele celuilalt. Totodată îţi
doreşti să pui capăt acestei situaţii
neplăcute care, pe cel apropiat ţie îl
face să sufere.
O persoană care nu poate simţi
compasiune şi a cărei aroganţă este
dusă la extrem prin impertinenţă,
înfumurare, sfidare, devine o
persoană periculoasă pentru cei din
jur. Centrul universului său este
propria-i persoană iar comportamentul... îl putem vedea cu ochiul
liber, doar urmărind ştirile massmedia. Orgoliul acestui om nu poate
fi măsurat. Pentru el, noi ceilalţi, nu
însemnăm nimic. Şi, cel mai grav
dintre toate, este că această
persoană are pe mână un întreg
arsenal pentru a distruge o planetă.
Ucraina are de suferit doar pentru
că şi-a dorit libertate. Şi, pentru
aceasta plăteşte cu vieţi omeneşti.
Copii speriaţi de zgomotul asurzitor
al rachetelor lansate de ruşi, mame
care îşi plâng fiii ucişi în acest război

nedorit, familii disperate care încearcă să fugă din calea obuzelor şi
tirurilor de gloanţe, lipsa hranei, a
combustibilului, cam aşa se conturează tabloul acestui conflict. Nu
putem să nu remarcăm că, totuşi,
umanitatea există. De ambele părţi
ale taberei se doreşte o încetare a
focului însă, în decorul trist şi sumbru
al războiului tronează un personaj
extrem de vanitos şi lipsit de cea mai
mică remuşcare. Atât timp cât egoismul poate fi controlat, câtuşi de
puţin, nici măcar beţia puterii nu te
poate face să-ţi pierzi minţile. În
tiparul actual, însă, nu mai putem
vorbi de compasiune din partea
acestui individ, ci de agresivitate
dusă la extrem.
Tot ceea ce putem face este să
rămânem uniţi, să fim solidari cu
ucraineni, să facem tot ceea ce ne
stă în putinţă pentru a-i ajuta în depăşirea suferinţei pe care o traversează.
Să sperăm că lupta pentru putere,
căci în fond cam despre asta este
vorba, poate fi controlată şi nu se va
ajunge la autodistrugere.
La începul acestui an cronometrul
privind riscul autodistrugerii omenirii
se menţine la 100 de secunde de
momentul unui dezastru conform
organizaţiei "Bulletin of the Atomic
Scientists, BAS".
"Menţinerea nivelului riscurilor nu
este o veste bună. Suntem blocaţi
într-un moment periculos, care nu
aduce nici stabilitate, nici securitate",
afirma profesorul Sharon Squassoni,
de la Institutul Internaţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie, potrivit coti-

dianului “The Independent”.
Cronometrul privind riscurile
autodistrugerii omenirii este la
nivelul de 100 de secunde de ora
24.00 din 2020, acesta fiind cel mai
grav nivel din istorie. El măsoară
apropierea de un dezastru planetar
din cauza progreselor ştiinţifice iar
riscurile se fac pe baza unor criterii
politice, climatice, armament, etc.
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economii. Consecinţele pe termen
mai lung vor fi o slăbire suplimentară
a sistemului de lanţuri de aprovizionare globalizate şi a pieţelor financiare integrate care au funcţionat după
prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991.
Vecina noastră Ucraina, are
resurse şi o economie importantă,
ocupând locuri semnificative la nivel
mondial şi european în foarte multe
domenii. Astfel, ocupă locul întâi în
Europa la rezervele de minereuri de
uraniu; locul al doilea în Europa şi
locul al zecelea în lume în ceea ce
priveşte rezervele de minereu de
titan; locul al doilea în lume în ceea
ce priveşte rezervele explorate de
minereuri de mangan (2,3 miliarde
de tone, sau 12% din rezervele
mondiale); a doua cea mai mare
rezervă de minereu de fier din lume
(30 de miliarde de tone); locul al
doilea în Europa la rezervele de
minereu de mercur; locul al treilea
în Europa (locul 13 în lume) la
rezervele de gaze de şist (22 trilioane
de metri cubi); locul al patrulea în
lume după valoarea totală a
resurselor naturale; locul al şaptelea
în lume la rezervele de cărbune (33,9
miliarde de tone). În domeniul
agroalimentar, Ucraina deţinea locul
întâi în Europa ca suprafaţă de teren
arabil; locul al treilea în lume după
suprafaţa de sol negru (25% din
volumul mondial); locul întâi în lume
la exporturi de floarea soarelui şi ulei
de floarea soarelui; locul al doilea
mondial la producţia de orz şi locul
al patrulea la exporturile de orz; al
treilea cel mai mare producător şi al
patrulea cel mai mare exportator de
porumb din lume; al patrulea cel mai
mare producător de cartofi din lume;
al cincilea cel mai mare producător
de secară din lume; locul al cincilea
în lume la producţia de albine
(75.000 tone); locul al optulea în
lume la exporturile de grâu; locul al
nouălea în lume la productia de ouă
de găină; locul 16 în lume la
exporturile de brânză. Ucraina poate
satisface nevoile alimentare a peste
600 de milioane de oameni.
Ucraina este o ţară industrializată
importantă, deţinând următoarele
locuri: întâi în Europa la producţia
de amoniac; al doilea şi al patrulea
sistem de conducte de gaze naturale
din lume; al treilea ca mărime din
Europa şi al optulea ca mărime din
lume în ceea ce priveşte capacitatea

instalată a centralelor nucleare; locul
al treilea în Europa şi al unsprezecelea în lume în ceea ce priveşte
lungimea reţelei feroviare (21.700
km); locul al treilea în lume (după
SUA şi Franţa) la producţia de
locatoare şi echipamente de
localizare; al treilea cel mai mare
exportator de fier din lume; al
patrulea cel mai mare exportator de
turbine pentru centrale nucleare din
lume; al patrulea cel mai mare
producător mondial de lansatoare
de rachete; locul al patrulea în lume
la exporturile de argilă; locul al
patrulea în lume la exporturile de
titan; locul al optulea în lume la
exporturile de minereuri şi
concentrate; locul al nouălea în lume
la exporturile de produse din
industria apărării; al zecelea cel mai
mare producător de oţel din lume
(32,4 milioane de tone).
Incursiunea militară rusă în
Ucraina are ramificaţii economice
de anvergură în Asia, unde energia
rusă este un motor cheie al creşterii
economice şi se află trei dintre cei
mai importanţi zece parteneri
comerciali ai Rusiei, inclusiv China.
Totodată, războiul din Ucraina
subliniază pericolele dependenţei
Europei de gazul rusesc. Tensiunile
actuale au stârnit temeri cu privire la
o întrerupere a fluxurilor de gaze
ruseşti. Acest lucru ar intensifica
penuria de energie existentă şi ar
duce la preţuri şi mai mari pentru
consumatorii europeni care se
confruntă deja cu o criză gravă a
costului vieţii. Preţurile energiei sunt
principalul canal prin care războiul
din Ucraina are un impact imediat,
departe de linia frontului. Riscul este
deosebit de acut în Europa,
deoarece Rusia este principalul său
furnizor de petrol şi gaze. Invazia rusă
a Ucrainei a dus deja la o creştere a
preţului petrolului şi gazelor, iar acest
lucru va duce la creşterea preţurilor
globale la combustibil. Sancţiunile
economice impuse Rusiei ca
răspuns la invazie vor reduce oferta
şi vor pune presiune în creştere
asupra preţurilor gazelor şi petrolului.
În acest context, înlocuirea gazului
rusesc cu gazul din Orientul Mijlociu
pare a fi o soluţie de rezervă, dar
costurile de realizare sunt foarte
mari. Qatarul, gazda campionatului
mondial de fotbal din acest an, al
doilea producător mondial de gaz

sursa hotnews

În ultima vreme nu se prea mai
vorbeşte de Covid, cel puţin mass media s-a lipit cu totul de securea
războiului. Ca şi cum am fi actori întrun nou film "Ultima noapte de Covid,
întâia noapte de război", ne-am
racordat cu toţii la ştirile de pe frontul
ucrainean. Mai mult, apar unele
măsuri care ne fac să sperăm că
pandemia va trece cât de curând.
Începând cu data de 1 martie a.c.,
centrul temporar de testare antigenică rapidă pentru diagnosticarea
infecţiei cu SARS-CoV-2 situat în
curtea Facultăţii de Medicină din
Sibiu va fi închis. Decizia a fost luată
în contextul scăderii numărului
solicitărilor de testare şi a faptului că
testarea Covid-19 pentru persoanele
asimptomatice, cu simptome uşoare
şi/sau contactele directe ale unor
persoane confirmate poate fi făcută
de către medicii de familie. Şi, de
parcă nu ar fi fost îndeajuns faptul că
am pierdut doi ani din viaţă cu
pandemia, am intrat întro nouă
perioadă de incertitudini legate de
războiul de la graniţa noastră. În
ultimul deceniu, intensificarea
riscului geopolitic a fost o trăsătură
constantă a politicii mondiale, dar
economia mondială şi pieţele
financiare au ignorat acest lucru.
Invazia Ucrainei de către Rusia
implică riscuri uriaşe pentru o
economie mondială care încă nu şia revenit complet din şocul pandemic. De la competiţia dintre China
şi America până la ascensiunea
conducătorilor populişti în America
Latină şi tensiunile din Orientul
Mijlociu, firmele şi investitorii au
continuat afacerile, încercând să
gestioneze riscurile şi considerând
consecinţele economice ca fiind
limitate.
Invazia Ucrainei de către Rusia
rupe deja acest tipar, deoarece va
duce la izolarea celei de-a 11-a
economii a lumii şi a unuia dintre
cei mai mari producători de mărfuri.
Implicaţiile globale imediate vor fi o
inflaţie mai mare, o încetinire a
creşterii economice şi o perturbare
a pieţelor financiare, pe măsură ce
sancţiunile vor fi implementate tot
mai consistent. În timp ce Ucraina
luptă pentru supravieţuire, guvernele
occidentale iau măsuri pentru a
pedepsi Rusia. Ele sunt conştiente
că, făcând acest lucru, ar putea spori
impactul conflictului asupra propriilor
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Virgil NICULA

“Numãrul bolilor care ne ucid este destul de mare ºi viaþa
noastrã este destul de scurtã ca sã ne putem lipsi de flagelul
rãzboiului”. VOLTAIRE

natural lichefiat (GNL), a fost până
acum principalul destinatar al
eforturilor de a găsi surse alternative
de energie. De la sfârşitul lunii
ianuarie, Washingtonul forţează
Doha să redirecţioneze exporturile
de gaze către Europa. Cu toate
acestea, producţia din Qatar este
aproape de capacitatea maximă, o
mare parte din aprovizionare fiind
legată de contracte cu clienţii-cheie
din Asia. Dacă SUA nu reuşeşte săşi convingă partenerii asiatici să
elibereze unele dintre rezervele lor
pentru a fi livrate în Europa, noile
livrări de gaze vor fi limitate şi vor fi
livrate la preţuri de pe piaţa spot, care
sunt deja la cel mai ridicat nivel
istoric. Puterea de negociere a
Qatarului este sporită de lipsa de
alternative, mai ales că Arabia
Saudită şi Emiratele Arabe Unite nu
au capacităţi comparabile de
producţie şi export de GNL. O
escaladare a conflictului RusiaUcraina ar putea reduce livrările
ruseşti de petrol, al cărui preţ a
crescut deja. Arabia Saudită poate
consimţi, de asemenea, la oportunitatea de a contesta dominaţia
Rusiei asupra pieţei petroliere din
Europa de Est, bazându-se pe
recentele vizite de afaceri în Polonia,
efectuate cu scopul de a încerca să
câştige o cotă de piaţă globală mai
mare. Africa de Nord reprezintă o altă
soluţie potenţială la problemele
energetice ale Europei, având în
vedere poziţiile Algeriei şi Libiei ca
posibili furnizori alternativi de gaze.
Dar şi acest lucru ar veni cu complicaţii semnificative, datorate în
special instabilităţii politice sau
politicilor comerciale inconsecvente,
care ar putea ameninţa stabilitatea
aprovizionării. Creşterea tensiunilor
dintre Alger şi Rabat a oprit deja
exporturile de energie prin conducta
care leagă Algeria şi Spania.
Animozitatea de lungă durată dintre
părţi oferă puţine speranţe de
soluţionare rapidă - deşi criza din
Ucraina ar putea determina eforturi
europene mai puternice de a media
disputa. Cu toate acestea, Algeria ar
putea încă furniza GNL către Europa
sau să exporte mai mult gaz către
est printr-o conductă direcţionată
spre Italia. Între timp, instabilitatea
politică a Libiei şi ameninţarea continuă a conflictelor, o fac un partener
energetic dificil, având în vedere în
special capacitatea sa suplimentară
limitată. Rusia ar putea complica şi
mai mult această dinamică prin
valorificarea prezenţei sale în estul
Libiei şi în câmpurile petroliere ale
ţării pentru a perturba fluxurile de
energie către Europa.
Conflictul Rusia-Ucraina ar putea
oferi statelor din Orientul Mijlociu şi
Africa de Nord o nouă pârghie
semnificativă asupra SUA şi Europei.

Atât Qatar, cât şi Arabia Saudită vor
căuta probabil să folosească
dinamica energetică pentru a-şi
consolida poziţiile. Desemnarea de
către SUA a Qatarului ca aliat major
non-NATO în ianuarie 2022 poate fi
un gest în această direcţie. Turcia va
fi, de asemenea, o parte importantă
a ecuaţiei, având în vedere că este
membru NATO şi are legături strânse
atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina. Rusia
şi Occidentul concurează acum
pentru a atrage Ankara în spatele
poziţiilor lor faţă de Ucraina. Fără
îndoială, această dinamică va duce
la o politică externă a Turciei mai
încrezătoare în sine - în special în
Marea Mediterană şi Siria - şi la o
critică atenuată a Occidentului
asupra comportamentului intern al
preşedintelui Erdogan. Prioritatea
occidentală de a menţine interesul
pentru Turcia şi alte state regionale
este probabil să umbrească
preocupările cu privire la valorile şi
drepturile omului.
În acelaşi timp, tensiunile sporite
dintre Europa şi Rusia cu privire la
Ucraina riscă să complice poziţia
Europei în crizele din Siria şi Libia,
unde intervenţia rusă i-a lăsat deja
pe europeni într-o poziţie de
inferioritate. Dacă tensiunile din
Ucraina au ca rezultat noi sancţiuni
europene împotriva Rusiei - sau alte
astfel de măsuri punitive - Moscova
îşi poate folosi poziţia în Libia pentru
a riposta, inclusiv prin exploatarea
conflictului reînnoit şi a fluxurilor de
migraţie crescute pentru a creşte
presiunea asupra Europei. Tensiunile crescute cu Moscova vor
reduce şi mai mult probabilitatea ca
Occidentul şi Rusia să se poată reuni
pentru a asigura soluţii politice
stabilizatoare la aceste crize.
Pandemia a lăsat economia globală
cu două puncte cheie de
vulnerabilitate - inflaţia ridicată şi
pieţele financiare instabile. Replicile
invaziei le-ar putea agrava cu
uşurinţă pe ambele. Unii proprietari
de petroliere evită să preia ţiţeiul
rusesc până când vor avea mai
multă claritate cu privire la sancţiuni.
Principalele conducte de gaz
traversează Ucraina şi ar putea fi
avariate în timpul luptelor. Chiar şi o
întrerupere limitată a aprovizionării
ar putea agrava şocul asupra
preţurilor la energie. O revenire
susţinută a preţurilor gazelor la 180
de euro pe megawat-oră - nivelul
atins în decembrie - şi petrolului la
120 de dolari per baril, ar putea
trimite inflaţia din zona euro aproape
de 4% până la sfârşitul anului curent.
Creşterea preţurilor la energie şi la
alimente va intensifica presiunile
inflaţioniste pe care factorii de decizie
şi băncile centrale se străduiesc să
le atenueze. (va urma)

