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CORESPONDENÞÃ DIN SUA

La revedere, America!

N
imic nu e fãcut sã þinã o
veºnicie. Nici mãcar
marile imperii. Isto-
ria are felul ei speci-
fic de a se scrie, bazat
pe evenimente cauza-

le, dar ºi aleatorii, astfel cã viito-
rul nu se poate prezice doar pe
baza evoluþiei trecute.

Prezentul imperiu american este în

acest moment un punct de inflexiune,
un moment de trecere de la lumea
veche, la lumea nouã, nu numai
la lumea post-Covid-19, dar ºi la
lumea post-democraticã care se
contureazã sub administraþia Bi-
den-Harris.

Ca un fãcut, americanii au
avut sã-ºi aleagã preºedintele dintre
doi sociopaþi, unul megaloman-nar-

cisist, iar celãlalt afectat de demenþã
senilã. Unul care a fost 4 ani
preºedinte, iar celãlalt 8 ani vice-
preºedinte. Unul care crede în capi-
talism, iar celãlalt care crede în so-
cialism.

Deja polarizarea socialã în America
a atins cote de avarie, deja americanii
sunt divizaþi în minoritãþi rasiale ºi se-
xuale, în stânga ºi dreapta, în democra-

þi ºi republicani.
Pe fondul morþii lui George

Floyd, minoritãþile devin din ce în
ce mai agresive, cu demonstraþii în
marile oraºe, cu jaful din magazine,
cu lozinci de tipul “black lives mat-
ter”, de parcã viaþa poate sã fie albã
sau neagrã, galbenã sau roºie. Într-o
vinã colectivã, albii de-acum, care
nu au posedat niciodatã sclavi, au

fost puºi sã îngenuncheze în faþa ne-
grilor de acum, care nu au fost sclavi
niciodatã. Cursuri de re-educare
sunt organizate pentru albi, sub nu-
mele de “diversity training”, în care
albilor de acum li se explicã de ce
trebuie sã se simtã vinovaþi pentru
cã a existat sclavie în America acum
160 de ani.

(continuare în pagina 12)

Îmbogãþirea
fãrã just
temei

În doctrina de drept ºi în jurispru-
denþã existã principiul (ne)îmbogãþi-
rii fãrã justã cauzã, care impune ca ni-
ciun patrimoniu sã nu se mãreascã pe
seama micºorãrii altui patrimoniu,
fãrã JUST titlu. Adicã, ºi mai simplu,
nimeni sã nu se îmbogãþeascã din sã-
rãcirea altuia ºi nici sã nu facã averi
din despãgubiri sau din captivitatea
altuia.

Cred cã ar fi câte ceva de învãþat din
acest principiu secular de filosofie ju-
ridicã.

Pentru economiºti - îmbogãþirea
fãrã sãrãcirea altora
ar trebui sã fie pilo-
nul fundamental al
capitalismului high
road, în care creºte-
rea economicã ºi de-
mocratizarea consu-
mului profitã tutu-
ror; un astfel de prin-

cipiu este chiar antidotul capitalismu-
lui low road care a infectat lumea de-
mocraticã ºi la care a condus cinica
teorie neo-liberalã a maximizãrii pro-
fitului cu orice preþ; aceastã teorie (în
care ”vârfurile” ºtiinþei economice ºi
ale administraþiei româneºti sunt blo-
cate de peste 30 de ani) este infecþia,
coronavirusul care a transformat
întreprinderea Big Finance, Big Phar-
ma, Big Tech ºi mai toate celelalte
mari corporaþii în arme de însãrãcire
în masã (prin privatizarea profiturilor
ºi socializarea pierderilor) ºi de supu-
nere docilã a populaþiei (prin su-
pra-îndatorare). Economia de piaþã
nu mai funcþioneazã dacã populaþia
nu mai are încredere în viitor - încre-
derea este liantul societãþii, condiþia
sine qua non a comerþului, dar este cel
mai evanescent lucru. Încrederea se
evaporã instant, deºi se construieºte
în ani de zile.

Aºa cã patronii ºi acþionarii de su-
per-market-uri, de platforme on line,
de ”soluþii” de digitalizare a mai tot
ceea ce este important ºi real în viaþã,
pot fi mulþumiþi pe moment de impac-
tul teoriilor diletanþilor teoreticieni
români ai neo-liberalismului, de efor-
tul gratuit al idioþilor utili care le pro-
pagã* ºi de comportamentul legislativ
ºi administrativ al nãimiþilor lor din
politicã ºi administraþie.

(continuare în pagina 9)
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ORIGO COMMODITIES, DESPRE PERIOADE DE CRIZÃ:

Investiþiile în materii
prime, de preferat
sectorului imobiliar
P

ieþele se confruntã zilnic cu in-
certitudini, iar volatilitatea tin-
de sã fie severã în cazul pertur-
bãrilor globale la scarã largã,

cum sunt crizele economice, dezastre-
le naturale sau pandemiile, este de pã-
rere Sunoor Kaul, cofondator al Origo
Commodities, care menþioneazã cã
actuala crizã generatã de coronavirus
are deja un impact asupra comerþului
ºi tranzacþiilor globale, iar în astfel de
scenarii, investitorii ar trebui sã se
orienteze cãtre mãrfuri, ca o mãsurã
de hedging.

”Fie cã achiziþiile de mãrfuri sunt
sub formã de contracte futures,
ETF-uri (fonduri tranzacþionate la
bursã) sau opþiuni, ele sunt considerate
o investiþie mai bunã în comparaþie cu
sectorul imobiliar”, declarã, citat de
CNBCTV18, Sunoor Kaul, adãugând:
”Investiþiile în mãrfuri tind sã genere-
ze mai multã lichiditate, ca urmare a
sezonalitãþii ºi imprevizibilitãþii
preþurilor”.

Sursa menþioneazã: ”În perioadele
de recesiune economicã, preþurile
mãrfurilor din sectorul agricol ºi ener-
getic cresc, în general. Fluctuaþia pre-
þurilor deschide o fereastrã de oportu-
nitate pentru generarea de lichiditãþi în
perioadele de crizã, spre deosebire de
sectorul imobiliar, care este reticent”.

Reprezentantul Origo Commodi-
ties spune cã atunci când investitorii
cautã oportunitãþi de câºtig se îndreap-
tã fie cãtre pieþele de acþiuni, fie cãtre
fondurile de datorii sau imobiliare.

Reprezentantul Origo Commodi-
ties subliniazã: ”Chiar dacã oamenii
ar investi în mãrfuri, opþiunile lor ini-
þiale sunt, de obicei, metalele scumpe
ºi rare, precum aurul ºi argintul, sau
þiþeiul, fãrã sã realizeze beneficiile al-
tor active, cum sunt produsele agrico-
le.

Mai mult, investiþiile globale sau in-
terne se concentreazã în principal pe
randamentele oferite de acþiuni, obli-
gaþiuni ºi fonduri, chiar dacã investito-

rii sunt deseori sfãtuiþi de experþi cã
este bine sã îºi diversifice plasamente-
le. Contrar pãrerii populare, diversifi-
carea nu se limiteazã doar la portofo-
liile standard oferite de brokeri, care
cuprind setul de opþiuni de bazã men-
þionat mai sus. Dacã urmãresc piaþa
îndeaproape, investitorii vor descoperi
cã existã o serie de clase de active care
pot fi considerate parte a unei strategii
de diversificare”.

Investiþia în mãrfuri,
disponibilã atât pentru
investitorii instituþionali, cât
ºi pentru cei de retail

Potrivit lui Sunoor Kaul, un aspect
important al investiþiei în mãrfuri este
cã o serie întreagã de opþiuni sunt di-
sponibile atât pentru investitorii insti-
tuþionali, cât ºi pentru cei de retail.

V.R.
(continuare în pagina 12)

Motive de îngrijorare
C

înd vrea sã sublineze iminenþa
unor consecinþe negative grave,
Preºedintele Iohannis apeleazã
cel mai frecvent la expresia

”sunt îngrijorat”... dupã care urmeazã
desemnarea faptului, evenimentului,
procesului purtãtor al pericolelor care
stau sã se prãvale peste noi. Cu spe-
ranþa cã nu s-a gãsit cineva din antura-
jul sãu suficient de harnic încît
sã finalizeze deja demersurile
de înregistrare la OSIM a ace-
stei soluþii de comunicare, o
împrumutãm aici pentru a
pune în evidenþã o agendã pe
care autoritãþile de guvernare
par sã nu o vadã destul de clar
sau sã o rãtãceascã într-un no-
ian de preocupãri care mai de
care mai alãturi cu drumul, adicã cu
problemele stringente ºi grave care
tind sã prefigureze atît viitorul zilei de
mîine, cît ºi perspectiva socialã pe ter-
men mediu ºi lung.

România, asemenea aproape tutu-
ror þãrilor din lume are de gestionat o
situaþie specialã. Nu doar o crizã, ci
mai multe care se deruleazã pe aceeaºi
secvenþã de timp, care îºi suprapun, in-
tersecteazã ºi potenþeazã reciproc con-
secinþele detrimentale social. Fiecare
dintre ele are o dinamicã specificã. La
rîndul sãu, ansamblul compunerii lor
are un parcurs critic de sine stãtãtor.

Sã începem cu aspectul demogra-
fic al pandemiei de coronavirus. Da-
tele oficiale ne spun cã în circa 9 luni
putem fi siguri cã circa 300.000 de
persoane au cãzut sub incidenþa acþiu-
nii virale specifice, covid-19. Cîþi
sunt sau cîþi ar putea sã fie în total, în
realitate, nu ne-a spus nimeni, nicio-
datã. Cel mai probabil nu ºtie nimeni.

Toate datele publice se referã
la curba de înregistrare a feno-
menului (urma pe care el o lasã
în scriptele autoritãþilor), ni-
ciodatã la curba fenomenului
propriu zis, fie ea estimatã cît
de grosier. Douã treimi dintre
purtãtorii înregistraþi au fost
declaraþi vindecaþi, doar cã da-
tele publice nu ne spun dacã

minunea s-a întîmplat ca efect al unor
tratamente spitaliceºti, ambulatorii,
ale leacurilor bãbeºti auto-admini-
strate sau ale intervenþiei Proniei
cereºti! Dupã cum nu ne spune nime-
ni nici care este statutul ultimei treimi
din socotelile oficiale. Sunt bolnavi
sub tratament spitalicesc, ambulato-
riu sau lãsaþi la voia Duhului Sfînt?!!
Mai ºtim, de asemenea, din datele pu-
blice, cã circa 8000 dintre cei afectaþi
viral au decedat, majoritatea cu co-
morbiditãþi, ceea ce înseamnã circa 3
persoane dintr-o mie, care au contrac-
tat virusul ºi aveau o stare fragilã de

sãnãtate dinainte. Prima îngrijorare,
fireascã, este cã nici dupã atîta amar
de vreme nu ºtim dacã autoritãþile au
stabilit modelul pandemic, mãcar
dupã parametrii vitezã ºi arii de difu-
ziune. În mod firesc, dacã au unul ºi îl
folosesc, atunci el ar trebui sã fie pu-
blic, pentru cã ajutã enorm populaþia
sã înþeleagã pericolul ºi sã aleagã cãi-
le cele mai bune de a se feri singurã,
fie ºi temporar, de consecinþele nega-
tive ale contaminãrii. Dovada perem-
ptorie cã nu au plecat la drum cu
vreun model clar este instituirea stãrii
de urgenþã atunci cînd fenomenul se
manifesta cel mult local ºi cu rate de
rãspîndire mici, în timp ce acum, cînd
atît viteza de rãspîndire, cît ºi ariile de
difuziune s-au mãrit de zeci de ori, mã-
surile sunt ”relativ blînde”. Privind
aceste date nu prin prisma dramelor
umane produse oricui este confruntat
cu pierderea prematurã ºi nedreaptã a
unui membru al familiei, prieten sau
apropiat, ci sub aspect demografic, ele
nu descriu nici pe departe o crizã, adi-
cã o ameninþare masivã asupra ansam-
blului populaþiei României; incidenþã
semnificativã asupra masei demogra-
fice totale ºi a dinamicii ei naturale, re-
spectiv afectarea selectivã a echilibre-
lor structurale: gen, vîrstã, mediu de
locuire, ocupaþii etc.

(continuare în pagina 3)

Statuia lui Cristofor Columb din Minnesota, un simbol al lumii noi, a fost dãrâmatã pe 10 iunie de cãtre un

grup de protestatari condus de Miºcarea Americanã Indianã, pe fondul furiei pentru uciderea de cãtre un

poliþist a lui George Floyd, un bãrbat de culoare.

Protestatarii au aruncat o frânghie în jurul statuii de bronz ºi au tras-o de pe soclul de piatrã, spunând cã îl

considerã pe Columb un simbol al genocidului împotriva nativilor americani. Odatã rãsturnatã, protesta-

tarii au cântat ºi au dansat în jurul ei într-un spectacol dramatic de sfidare faþã de o figurã semnificativã

din istoria recentã a Americii a cãrei reputaþie este acum asociatã cu asasinarea ºi înrobirea popoarelor in-

digene. Gestul lor transmit în mod direct un mesaj: „La revedere, America albilor!”.
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