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Fasciºti nu foarte furioºi

A
doua zi dupã primul tur al ale-

gerilor parlamentare franceze,
lunea trecutã, la principala emi-
siune de ºtiri din Franþa de la

ora 20, cea a postului public de televi-
ziune France 2, Jean-Luc Mélenchon, li-
derul Nupes (Noua uniune popularã
ecologistã ºi socialã - Nouvelle union
populaire écologique et sociale) a scos o
„perlã” care trimite la fundamentul po-
pulist al miºcãrii sale, i-a invitat pe „fas-
ciºtii care nu sunt foarte supãraþi„ (fa-
chos qui ne sont pas trop fâchés), sã vo-
teze la turul al doilea al alegerilor legi-
slative din 19 iunie cu formaþia lui ºi nu
cu Reuniunea naþionalã a Marinei le
Pen? Evident, dupã reacþiile vehemente
provocate de aceastã declaraþie, Mélen-
chon a revenit ºi a acuzat, printr-o posta-
re pe Twitter, un lapsus: ar fi vrut sã spu-
nã „supãraþi dar nu foarte fasciºti”
(fâchés pas fachos) ºi nu inversul!

Dar, de fapt, deºi formula „fâchés pas
fachos” mai fusese folositã de Mélen-
chon – a folosit-o la Lille într-o reuniune
electoralã pe 5 aprilie cu câteva zile îna-

intea primului tur al alegerilor preziden-
þiale – s-ar putea ca formula folositã lu-
nea trecutã în emisiunea prezentatã de
Anne-Sophie Lapix sã nu fi fost un act
ratat chiar atât de nevinovat. ªi în mitin-
gul din 5 aprilie Jean-Luc Mélenchon se
referea la electoratul muncitoresc care
voteazã cu extrema dreapta. Or, pentru
populiºtii de stânga, precum Mélenchon,
recuperarea acestora este o prioritate. Iar
în turul al doilea de scrutin, în care con-
fruntãrile dintre Împreunã! (Ensemble!
cu tot cu semnul întrebãrii) ºi Nupes vor
fi numeroase, iar diferenþa dintre cele
douã miºcãri este micã. Aºa cã orice vot
este important, cum o dovedeºte diferen-
þa de doar 19 voturi din Saint-Pierre et
Miquelon – mica insulã aflatã doar la 20
de kilometrii de Terra Nova – ºi unde
candidatul macronist Stéphane Lenor-
mand a obþinut 1329 de voturi faþã de
1310 voturi adversarul sãu de la Nupes.
Pentru cã reunind aproape toatã stânga,
Nupes nu mai avea decât o micã rezervã
de voturi pentru al doilea tur de scrutin.

(continuare în pagina 4)

CUPA MONDIALÃ DE FOTBAL

Interesul pentru
competiþie rãmâne la
cote ridicate

C
rizele de tot felul nu au domolit
interesul oamenilor pentru tur-
neele finale ale Cupei Mondia-
le la fotbal. Nici în ceea ce pri-

veºte vizionarea ºi nici în privinþa orga-
nizãrii, care costã din ce în ce mai mult.
Tocmai din motive financiare, FIFA ºi
UEFA considerã cã e mai bine ca turne-
ele finale sã fie gãzduite de mai multe
þãri. Autoritãþile guvernamentale ºi
sportive din Argentina, Chile, Para-
guay ºi Uruguay au confirmat intenþia
de a relansa candidatura comunã la or-
ganizarea Cupei Mondiale de fotbal din
anul 2030. “Obiectivul nostru este de a
relansa intenþia celor patru guverne de a
gãzdui Mondialul din 2030, post-pan-
demie”, a declarat vicepreºedintele Pa-
raguayului, Hugo Velazquez, care a
prezidat reuniunea reprezentanþilor ce-
lor patru þãri, desfãºuratã la Asuncion.
Velazquez a anunþat cã un grup de lu-
cru va fi format la Montevideo, în mai
puþin de o lunã, pentru a stabili un ca-
lendar al acþiunilor în vederea promo-
vãrii candidaturii comune. Vice-

preºedintele a subliniat cã cele patru
þãri din America de Sud nu vor putea ri-
valiza din punct de vedere economic cu
puterile mondiale. “Ceea ce noi dorim
este sã intrãm în istorie, mai ales pentru
ceea ce reprezintã fotbalul pentru acea-
stã parte a continentului”, a afirmat Ve-
lazquez. “Dorim sã vã reamintim cã
prima Cupã Mondialã s-a desfãºurat în
America de Sud (în Uruguay, în 1930,
unde a fost prezentã ºi echipa României
- n.red.) ºi cã este continentul care ex-
portã cei mai buni jucãtori din lume”, a
adãugat el. Hugo Velazquez a eviden-
þiat cã cele patru þãri vor fi obligate sã
construiascã infrastructuri, însã dupã
încheierea competiþiei va rãmâne o
moºtenire pentru fotbal în fiecare dintre
aceste state. FIFA urmeazã sã stabilea-
scã în 2024 þãrile care vor gãzdui Cupa
Mondialã din 2030 ºi care vor succeda
trio-ului Canada-SUA-Mexic, desem-
nat sã organizeze ediþia din 2026.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 10)

SECRETARUL GENERAL AL NATO AVERTIZEAZÃ:

“Rãzboiul din Ucraina
ar putea dura ani”

R
ãzboiul din Ucraina ar putea
dura “ani”, a avertizat secretarul
general al NATO într-un inter-
viu publicat de cotidianul ger-

man Bild ºi citat de AFP. Oficialul înde-
amnã þãrile occidentale sã ajute Kievul.

“Trebuie sã ne pregãtim pentru cã ar
putea dura ani, nu trebuie sã slãbim spri-
jinul acordat Ucrainei, deºi costurile sunt
mari, nu numai în ceea ce priveºte cel mi-
litar, ci ºi din cauza creºterii preþurilor
din energie ºi din sectorul alimentar”, a
spus Jens Stoltenberg, conform news.ro.
Aceste costuri nu reprezintã nimic în
comparaþie cu cele plãtite zilnic de ucrai-
neni pe front, a precizat ºeful Alianþei.

În plus, dacã preºedintele rus Vladi-
mir Putin ºi-ar atinge obiectivele în
Ucraina, ca atunci când a anexat Crime-
ea în 2014, “atunci ar trebui sã plãtim un
preþ ºi mai mare”, considerã Stoltenberg.

În acest context, el a îndemnat þãrile
din alianþã sã continue livrãrile de arme
cãtre Kiev: “Cu arme moderne supli-
mentare, probabilitatea pentru Ucraina
de a putea respinge trupele lui Putin în
Donbas ar creºte”.

Aceastã regiune din estul Ucrainei
este parþial sub controlul soldaþilor ruºi.

Guverantorul din
Lugansk se pregãteºte
“de ce este mai rãu”

Guvernatorul unei regiuni din estul
ucrainean bombardat în permanenþã de
ruºi, Serghei Gaidai, spune cã se pregã-
teºte de ce este mai rãu, potrivit AFP.

Numit de preºedintele Volodimir Ze-
lenski, acest bãrbat în vârstã de 46 de ani
conduce regiunea Lugansk care cuprin-
de oraºul Severodoneþk, unde forþele
ruse ºi ucrainene se confruntã în stradã,
ºi cea din Lisichansk unde tirurile de arti-
lerie sunt aproape permanente.

“Situaþia este dificilã în oraº ºi în
întreaga regiune”, a spus el într-un inter-
viu pentru AFP, cãci ruºii “bombardeazã
poziþiile noastre 24 de ore din 24".

La Lisichansk, se vãd semne de pregã-
tiri de luptã de stradã: soldaþii sapã gropi ºi
pun sârmã ghimpatã, iar poliþia plaseazã
vehicule arse de-a lungul strãzilor pentru
a încetini traficul. Din Lisichansk, artile-
ria ucraineanã trage asupra poziþiilor
ruseºti din Severodoneþk, iar ruºii le rã-
spund cu mortiere ºi rachete. (E.O.)

(continuare în pagina 12)

Populismul de stânga, teoretizat de filosoafa bel-
gianã Chantal Mouffe a devenit de aproape un dece-
niu o referinþã teoreticã fundamentalã pentru diferite
miºcãri de stânga, dar mai ales LFI ºi Podemos-ul
spaniol.

Averea,onoþiune
pervertitãcare
aºteaptãresetarea
W

arren Buffett
spunea odatã
cã doar atunci
când se retra-
ge valul se
vede cine îno-
atã gol. Valul
de lichiditate a

crescut ºi a fost mai mare ca niciodatã în
ultimul deceniu, pe fondul intervenþiilor
permanente ale marilor bãnci centrale,
intervenþii care au avut ca scop împiedi-
carea cu orice preþ a funcþionãrii norma-
le a pieþelor. De ce? Pentru cã pieþele

funcþionale ar fi arãtat
o cu totul altã relaþie
preþ - valoare, mult
mai apropiatã de rea-
litatea din economia
realã.

Tocmai aceastã re-
alitate obligã marile
bãnci centrale sã recu-
noascã faptul cã nu

mai pot menþine aparenþele de pe pieþele
financiare, aparenþe care au influenþat di-
rect creºterea puternicã a numãrului per-
soanelor cu averi mari (High Net-Worth
Individuals, HNWI) sau foarte mari
(Ultra-HNWI).

Fenomenul este reflectat ºi analizat în
ultimul “World Wealth Report 2022" de
la Capgemini, realizat cu ajutorul datelor
culese de la firmele specializate în admi-
nistrarea averilor individuale.

În raport se aratã cã “firmele de admi-
nistrare a averilor îºi dezvoltã portofolii-
le de produse cu servicii relevante ºi con-
venabile prin intermediul orchestrãrii ac-
tive a ecosistemului”, în condiþiile în
care clienþii HNWI au devenit “tot mai
vocali în ceea ce priveºte activele emer-
gente, cum sunt ESG, criptomonede ºi
NFT”, chiar dacã acþiunile listate la bur-
se au rãmas principalele categorii de ac-
tive.

Bineînþeles cã “orchestrarea activã a
ecosistemului” este doar o noþiune pre-
tenþioasã fãrã niciun sens, destinatã
doar atragerii atenþiei potenþialilor
clienþi ai firmelor care administreazã
averile private.

În ceea ce priveºte ultimul element
de pe listã, Non-Fungible Token, este
posibil ca majoritatea vocilor sã fie
deja reduse la tãcere de “experienþa”
antreprenorului Sina Estavi, director al
unei burse de criptomonede. În martie
2021, Estavi a cumpãrat un NFT al pri-
mului tweet al lui Jack Dorsey, co-fon-
datorul Twitter, pentru 2,9 milioane de
dolari.

Dupã un an l-a scos la vânzare ºi a ce-
rut 48 de milioane de dolari.

Preþul a fost ºters de pe site-ul de lici-
taþii dupã câteva sãptãmâni, în condiþiile
în care ofertele nu au depãºit 1.000 de
dolari.

Dupã cum scria The Guardian în
aprilie 2022, când preþul oferit era de
aproape 7.000 de dolari, Estavi a decla-
rat cã nu este sigur dacã mai vrea sã
vândã NFT-ul. “Este important cine
doreºte sã îl cumpere ºi nu îl voi vinde
oricui, deoarece nu cred cã oricine meri-
tã acest NFT”, a subliniat Sina Estavi,
care a mai declarat cã “acest NFT nu
este doar un tweet, este o Mona Lisa a
lumii digitale”.

În raportul de la Capgemini se aratã
cã peste douã treimi dintre persoanele
cu avere mare au investit în active digi-
tale ºi se accentueazã faptul cã “firmele
de administrare trebuie sã deþinã un
portofoliu diversificat de oferte digita-
le”.

Se pare cã încã nimeni nu îºi pune
problema ce se va întîmpla cu “activele
digitale” când cãderile de curent vor fi tot
mai dese ºi mai îndelungate, odatã cu
avansarea societãþii pe drumul “revolu-
þiei verzi” ºi a scoaterii din funcþiune a
centralelor clasice de producere a electri-
citãþii.

(continuare în pagina 3)

CÃLIN
RECHEA

Politicile bãncilor centrale
au creat mai multã bogãþie
pentru bogaþi ºi mai multã
sãrãcie pentru sãraci
l Capgemini: “Populaþia globalã de milionari a crescut cu 7,8% în
2021, iar averea lor totalã cu 8%”

A
nul 2021 a fost un nou
an cu acumulare
imensã de avuþie pen-
tru cei mai bogaþi oa-
meni de pe planetã,
“banii de buzunar” ai
celor 22,5 milioane
de high net-worth in-

dividuals - HNWI (faþã de 20,8 milioa-
ne în 2020 ºi 19,6 milioane în 2019)
ajungând, la final de an, la 86 trilioane
de dolari, în creºtere de la 79,7 trilioane
de dolari în 2020 ºi 74 trilioane în 2019 -
cât valorau deþinerile HNWI în anul an-
terior crizei sanitare Covid-19, potrivit
celui mai recent raport Capgemini.

Sumele de bani deþinute de HNWI
erau la final de 2021 cu doar 2,3 trilioa-
ne de dolari mai mici decât totalul dato-
riilor publice globale, de aproximativ
88,8 trilioane de dolari, valoare anunþa-
tã de Institute of International Finance

pentru finalul anului trecut (datoria glo-
balã, ce include, pe lângã datoria guver-
namentalã ºi datoriile private - gospodã-
rii, corporaþii - se situa, la finalul anului
2021, la 303,5 de trilioane de dolari).

Avuþia HNWI este cu 3,7 trilioane de
dolari mai micã decât PIB-ul global din
2021 de 89,7 trilioane de dolari, estimat
pe baza cifrei de creºtere pentru econo-
mia globalã oferitã de Fondul Monetar
Internaþional.

Faþã de PIB-ul global de 84,71 trilio-
ane de dolari din 2020, valoarea active-
lor deþinute de HNWI este cu 2,7 trilioa-
ne mai mare.

Avansul a fost sprijinit în mare parte
de avansul istoric al burselor, care au ur-
cat (în Statele Unite, referinþa S&P 500)
chiar ºi cu peste 110% faþã de minimele
Covid-19 din luna martie 2020, dar ºi de
creºterea preþurilor la imobiliare, piaþã
care la nivel global - se adaugã aici ºi

imobiliarele comerciale, deþinute de fir-
me - este estimatã la o valoare cumulatã
de peste 400 de trilioane de dolari. Fãrã
politicile ultra-relaxate ale bãncilor cen-
trale din ultimii doi ani ºi, de altfel, din
ultimul deceniu ºi ceva (bani la un cost
foarte mic), activele financiare nu ar fi
generat randamentele care sã ducã la o
asemenea creºtere a avuþiei în rândul
deþinãtorilor de capital.

Astfel, în cele 12 luni ale anului ante-
rior, an în care referinþa S&P500 a înregi-
strat o corecþie maximã de doar 5,1%, po-
pulaþia globalã de high net-worth indivi-
duals (HNWI) a crescut cu 7,8% (faþã de
6,3% creºtere în 2020), iar averea HNWI
cu 8% (faþã de 7,6% creºtere în 2020), ra-
tele de creºtere fiind semnificativ mai
mari faþãdeceledinperioadaanterioarã.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 3)


