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DEPÃªIND CME GROUP DIN SUA

National Stock Exchange din
India a devenit cea mai mare
piaþã de derivate din lume
l La NSE au fost tranzacþionate 6 miliarde de contracte în 2019, în creºtere
cu 58% faþã de anul anterior l La CME Group, volumul tranzacþiilor - 4,83
miliarde de contracte anul trecut

National Stock Exchange din India
(NSE) a devenit, în 2019, cea mai
mare piaþã de produse derivate din
lume � dupã volumul tranzacþiilor,
depãºind gigantul american CME
Group, potrivit datelor Asociaþiei
Industriei Futures (FIA), preluate de
economictimes.indiatimes.com.
�NSE India a depãºit CME, deve-

nind cea mai mare bursã de derivate
din lume, în funcþie de volumul tran-
zacþiilor�, a informat FIA.
Datele oficiale aratã cã la NSE au

fost tranzacþionate 6 miliarde de con-
tracte în 2019, în creºtere cu 58% faþã
de anul anterior, timp în care la CME
Group, volumul tranzacþiilor s-a situat
la 4,83 miliarde de contracte, nivel si-
milar cu cel din 2018.
În India, instrumentele derivate ofe-

rite sunt de naturã europeanã, adicã
acestea pot fi exercitate numai pe sca-
denþe, spre deosebire de contractele de
tip american, care pot fi exercitate
oricând, în timpul duratei contractului.

Vikram Limaye, CEO al NSE, a
declarat: �Participarea din întreaga
gamã de investitori informaþi ne-a
ajutat sã atingem aceastã performan-
þã. Un cadru de reglementare care
vine în sprijinul nostru, alãturi de un
management solid al riscului ne-au
ajutat, de asemenea. Pieþele de capital

din India au potenþialul sã atingã noi
recorduri. Este important sã ne con-
centrãmmai mult pe dezvoltarea pie-
þelor ca sã sprijinim oportunitãþile de
creºtere din India�.

ALINAVASIESCU
(continuare în pagina 2)

“Electromobilitatea va fi
urmãtorul boom din economie”

(Interviu cu Eugen Scheuºan, director general Electromagnetica)

l “În zona cercetãrii, criza forþei de muncã este cumplitã ºi nu o vãd rezolvabilã”

Reporter: Care este noutatea aces-
tui an la Electromagnetica?
Eugen Scheuºan: Cea mai aprigã

noutate este electromobilitatea.
Vãzând ceea ce se întâmplã în lume,
acesta cred cã va fi urmãtorul boom al
pieþei, dupã iluminatul cu LED-uri.
Observãm o dublare anualã a numãru-
lui de automobile electrice, care, în
primul rând, sunt foarte uºor de con-
dus.Desigur, dacã facemocomparaþie
între un automobil clasic ºi unul elec-
tric, pe durata de utilizare automobilul

electric este mai
scump. Devine
mai ieftin pentru o
oarecare categorie
de practicanþi de
taxi în zone aglo-
merate, de exem-
plu, dar pentru
omul obiºnuit nu

are o raþiune economicã, ci una de de-
poluare. Dar ºi aici este de discutat, în
sensul cã automobilul electric nu mai
polueazã când este în trafic, ci acolo
unde se produce energia. Revenind la
Electromagnetica, obiectivul nostru
primar vizeazã electromobilitatea.
Vom începe sã participãm masiv la li-
citaþiile punctuale, care se fac în
oraºelemari,multe în vestul þãrii. Sunt
ºi primãrii care încep sã se gândeascã
la acest capitol, dar, pe parcurs, con-
statãm cã în caietul de sarcini este de-

scrisã la perfecþie o anumitã staþie a
unui producãtor strãin. Ca ºi în cazul
tramvaielor, a metroului, deºi existã
companii specializate care produc la
noi, la nivelul Guvernului nu existã ni-
ciun fel de dorinþã de a încuraja know
how-ul pe teritoriul României.
Reporter: Care este situaþia din

punct de vedere legislativ?
Eugen Scheuºan: Þara noastrã nu

are un program de �electrificare� a
electromobilitãþii. Din pãcate, infra-
structura lasã de dorit. Dacã pe vre-
muri a existat obligaþia firmei de dis-
tribuþie electricitate de a electrifica
România, acum nu are nimeni o obli-
gaþie similarã în domeniul electromo-
bilitãþii. În aceste condiþii, cine doreºte
sã-ºi construiascã un parc de încãrcare
a automobilelor electrice, plãteºte tot,
pentru cã firma de distribuþie localã nu
are nicio obligaþie.
Reporter: Cum se petrec lucrurile

în alte þãri?
EugenScheuºan: În alte pieþe exis-

tã programe naþionale, hotãrâte cu
Guvernul, cu finanþãri, cu obligaþii
foarte clare pentru instituþii, pentru
societãþi etc.

A consemnat
EMILIAOLESCU

(continuare în pagina 14)

Obiectivul primar al companiei Electromagnetica pentru acest an vizeazã domeniul electromobilitã-
þii, dupã cum ne-a spus Eugen Scheuºan, directorul general al societãþii. Domnia sa a reiterat, într-un
interviu, cã încã nu existã cadru legal în acest sector. Eugen Scheuºan ne-a transmis: “Vom începe sã
participãm masiv la licitaþiile punctuale, care se fac în oraºele mari, multe în vestul þãrii. Sunt ºi pri-
mãrii care încep sã se gândeascã la acest capitol, dar, pe parcurs, constatãm cã în caietul de sarcini
este descrisã la perfecþie o anumitã staþie a unui producãtor strãin. Ca ºi în cazul tramvaielor, a metrou-
lui, deºi existã companii specializate care produc la noi, la nivelul Guvernului nu existã niciun fel de do-

rinþã de a încuraja
knowhow-ulpeterito-
riul României”.

Omenirea se afundã în
inegalitatea de avuþie

Raportul Oxfam

Averea celor mai bogaþi 2.153 mi-
liardari din lumedepãºeºte avuþia a 4,6
miliarde de oameni, dezvãluie un nou
raport al Oxfam dat publicitãþii ieri.
În proporþii, 0,00002% din popula-

þia globalã (de7,7 miliarde, în 2019)
deþine mai mulþi bani decât 60% din
aceasta.
Raportul Oxfamprivind inegalitãþi-

lemondiale este înmod tradiþional pu-
blicat chiar înainte de deschiderea,
(astãzi, a celei de a 50-a ediþii a) Foru-
mului economic mondial de la Davos,
înElveþia, locde întâlnire tradiþional al

elitei economice ºi politice de pe glob,
dupã un an 2019 marcat de mari
miºcãri de protest, din Chile ºi pânã în
Orientul Mijlociu.
Datele prezentate aratã cã numãrul

de miliardari s-a dublat în ultimul de-
ceniu, iar inegalitatea globalã este în
mod ºocant tot mai înrãdãcinatã ºi
vastã.
Amitabh Behar, directorul general

al Oxfam India, care se aflã la Davos
pentru a reprezenta confederaþia
Oxfam în acest an, a declarat: �Deca-
lajul dintre bogaþi ºi sãraci nu poate fi
rezolvat fãrã politici deliberate de lup-
tã împotriva inegalitãþilor ºi prea puþi-

ne guverne sunt angajate în acest
sens�.
Raportul Oxfam scoate la luminã

modul în care economiile sexiste ali-
menteazã criza de inegalitate - care
permite unei elite bogate sã acumuleze
mari averi în detrimentul oamenilor
obiºnuiþi ºi în special în detrimentul
femeilor ºi fetelor sãrace.
Astfel, conformOxfam, cei mai bo-

gaþi 22debãrbaþi din lumeaumaimul-
tã avuþie decât toate femeile din
Africa.
Femeile ºi fetele petrec în fiecare zi

12,5 miliarde de ore de muncã de
îngrijire neplãtitã - o contribuþie la

economia globalã de cel puþin 10,8 tri-
lioane de dolari pe an, de peste trei ori
mai mare decât industria tehnologicã
globalã, conform Raportului.
Dacã un procent din cei mai bogaþi

ar plãti 0,5% impozit suplimentar pe
avere, în urmãtorii 10 ani sumele co-
lectate ar egala investiþia necesarã
pentru a crea 117milioane de locuri de
muncã în sectoare precum îngrijirea
vârstnicilor ºi a copiilor, educaþie ºi
sãnãtate, sustin autorii.
Amitabh Behar a subliniat: � Eco-

nomiile noastre sfâºiate se ocupã de
buzunarelemiliardarilor ºi de afacerile
mari, în detrimentul oamenilor

obiºnuiþi. Nu este de mirare cã oame-
nii încep sã se întrebe dacã miliardarii
ar trebui sã existe chiar �.
În plus, domnia sa a precizat cã fe-

meile ºi fetele sunt printre cele care be-
neficiazã cel mai puþin de sistemul
economic de astãzi:
�Ele petrec miliarde de ore gãtind,

curãþând ºi îngrijind copiii ºi persoa-
nele în vârstã. Munca de îngrijire ne-
plãtitã este �motorul ascuns� care
menþine roþile economiilor, companii-
lor ºi societãþilor noastre în miºcare.

ADELINATOADER
(continuare în pagina 8)

O
ricât ar fi animaþi de bune
intenþii, autorii Raportului Oxfam
asupra inegalitãþilor mondiale,
introduc, totuºi, unele compara-
þii cam caraghioase, aºa cum ide-

ea cã “cei mai bogaþi 22 de bãrbaþi din lume
au mai multã avuþie decât toate femeile din
Africa”, impresioneazã, desigur, dar stâr-
neºte ºi sarcasmul, cãci devine legitimã între-
barea: “Câte dintre cele mai bogate femei din
lume au mai multã avuþie decât toþi bãrbaþii
din Africa?”
Astfel de comparaþii ºtirbesc din seriozitatea
problemei inegalitãþii de avuþie în care se
afundã omenirea.

Raportul Oxfam pare aliniat la douã idei:

1. Inegalitatea de avuþie este cauzatã de un
sistem de taxare vicios, care încurajeazã acu-
mularea de avere, descurajeazã munca ºi in-
vestiþiile în servicii publice;

2. Inegalitatea de avuþie este un reflex al ine-
galitãþii de ºanse în societatea care discrimi-
neazã genurile, în defavoarea femeii, plãtitã
mai prost decât bãrbaþii sau obligatã la servi-
cii de îngrijire neplãtite.

Dacã astea ar fi cauzele inegalitãþilor din so-
cietatea globalã, atunci, la Forumul eco-
nomnic de la Davos (în ocazia cãruia a fost
lansat Raportul Oxfam), ar urma sã auzim
cum trebuie reformate sistemele de taxare –
eventual, dupã o ideologie socialistã, egali-
zatoare.

Ar urma sã mai aflãm ºi cum sã eliminãm dis-
criminarea dintr-o societate care n-ar mai
trebui sã fie patriarhalã (orice bãrbat cu oa-
recare culturã agreeazã egalitatea cu femei-
le, mai ales cã miºcãrile feministe au avut
imprudenþa sã nu pretindã un statut supe-
rior pentru ele).

Problema este cã inegalitãþile de avuþie nu
sunt neapãrat rele, ba chiar, în anumite stadii
ale evoluþiei sociale, i-au încurajat dezvolta-
rea economicã, aºa cum s-a întâmplat la trece-
rea de la economia predominant agrarã, la
economia predominant industrialã.

În economia predominant agrarã, câºtigurile
din cultivarea pãmântului erau previzibil
egale, de la un an la altul, fiind dependente,
în principal, de manifestãrile climatice – si-
tuaþie care a favorizat înþepenirea ierarhiilor
de avuþie ºi a privilegiilor feudale.

În perioadã, sãracia era aceeaºi sãrãcie
atât în Franþa ºi Germania, cât ºi în Rusia ºi
România.

Producþia industrialã a indus inegalitatea de
productivitate (ºi rentabilitate) între domenii
diverse de activitate, fapt care a fost însoþit
de emulaþie, dezvoltare economicã ºi înavuþi-
re, în condiþii de egalitate cetãþeneascã în
faþa legii.

Inegalitatea de avuþie este, prin urmare, o
consecinþã, nu o cauzã.

Trecerea la societatea bazatã pe roboticã, in-
venticã ºi prelucrare informaþionalã oferã
ºanse de înavuþire individualã ºi colectivã pe
baza achiziþiei ºi procesãrii cunoºtinþelor în
procesul de educaþie, astfel ca bariera de bo-
gãþie între angajaþi ºi patronat este posibil sã
fie escaladatã cu uºurinþã.

Astãzi, un sãrac din România este cu mult mai
sãrac decât unul din SUA.

Sâmburele rãului în felul în care suntem orga-
nizaþi, pare sã nu rezide în inegalitatea de
avuþie, dacã avuþia însãºi nu este sursa exclu-
sivã a generãrii ei. (MAKE)


