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D
e ce cred americanii
cã alegerile lor sunt
mai grozave ºi mai
importante decît ale
altora, nu este deloc
prea clar. Oricum,
nici nu are
mare impor-

tanþã. Important este cã o lume
întreagã se uitã la rezultatele vo-
tului din marþea lui 8 noiembrie
ºi începe sã citeascã în frunze de
ceai viitorul politic al Americii
ºi al lumii care depinde de ea.
Deºi rezultatele finale sunt încã
la cîteva ore bune depãrtare, posibil
chiar zile, tabloul general a fost deja
conturat de tradiþie ºi de ciclurile elec-
torale pe termen lung ale politicii ame-
ricane, aºezate în structuri ºi modele
relativ stabile. Partidul ”de guver-

nãmînt”, cel care deþine Casa Albã,
executivul federal, pierde de obicei lo-
curi în Camera Reprezentanþilor ºi
uneori chiar ºi majoritatea din Senat,
dacã o avea. Mai ales dacã popularita-
tea Preºedintelui în exerciþiu, adicã

temperatura politicã a primilor
sãi doi ani de mandat este la
cote scãzute. Dacã este un
Preºedinte performant ºi rata
de susþinere publicã se aflã la
cote înalte, partidul sãu poate
sã se impunã în una, douã sau
chiar toate cele trei scrutinuri
care se deruleazã simultan la

jumãtatea mandatului: toate cele 435
de locuri din Camera Reprezentanþi-
lor, o treime din locurile Senatului ºi
una sau douã treimi din funcþiile de
Guvernator de Stat.

(continuare în pagina 12)

O divergenþã curioasã
la New York Stock
Exchange

A
cþiunile SCI au crescut cu pe-
ste 60% la New York Stock
Exchange de la începutul
anului 2020 pânã în

prezent, în timp ce acþiunile
LNC au scãzut cu peste 38%
în acelaºi interval.

Dinamica a fost influenþatã
semnificativ de evoluþia puter-
nic divergentã din ultimele
zile, determinatã de publicarea
rezultatelor financiare pentru
cel de-al treilea trimestru (vezi
graficul).

Conform acestor rapoarte financia-
re, Service Corporation International
(SCI), cea mai mare companie de servi-
cii funerare din Statele Unite listatã la
bursã, a obþinut un profit de aproape
500 de milioane de dolari de la începu-
tul anului 2022, pe fondul creºterii sem-
nificative a numãrului “clienþilor”.

Thomas L. Ryan, preºedintele ºi di-
rectorul executiv al companiei, a de-

clarat pentru investitori cã evoluþia
din acest an a fost neaºteptatã, în con-
diþiile în care sectorul serviciilor fune-

rare are o evoluþie predictibilã,
iar posibilitatea creºterii profi-
tului pentru o firmã ca SCI vine
mai ales din cumpãrarea altor
firme din acelaºi sector.

În 2020, numãrul cererilor
pentru servicii funerare a cre-
scut cu circa 20%, pe fondul
extinderii pandemiei de coro-

navirus, iar ulterior oficialii SCI
aºteptau o revenire la o normalitate
marcatã de fluctuaþii anuale de 1%
sau 2%.

Dar nu s-a întâmplat aºa ceva. În T3
2022, numãrul cererilor pentru servi-
ciile companiei a crescut cu 15% faþã
de aceeaºi perioadã din 2019, iar di-
rectorul SCI a explicat fenomenul prin
“degradarea pe scarã largã a stãrii de
sãnãtate a populaþiei”.

(continuare în pagina 9)

Piaþa crypto
demonstreazã încã o
datã cât de uºor se pot
volatiliza miliardele

A
nunþata preluare a platformei
de tranzacþionare FTX de cã-
tre rivalul sãu mai mare, Bi-
nance, a dus la prãbuºirea

bruscã a tokenului FTX (simbol FTT)
ºi la corecþii ample pe celelalte cripto-
monede mari, capitalizarea pieþei
crypto scãzând ieri cu peste 9%, pânã
la 893 miliarde dolari.

De regulã, când se anunþã o tranzac-
þie pe pieþele de capital, cotaþiile acþiu-
nilor companiei care face preluarea
scad (vor urca cheltuielile pentru inte-
grarea celor douã companii, iar per-
spectiva unor dividende mai mici spe-
rie micii investitori), iar cele ale com-
paniei preluate se apreciazã, ofertele
fiind fãcute la un preþ superior pieþei,
ca o primã pentru achiziþionarea
întregului pachet vizat.

Ei bine, deºi nu s-a anunþat vreo va-
loare a tranzacþiei, cryptomoneda lan-
satã de FTX s-a prãbuºit brusc, iar toatã
piaþa crypto a suferit un ºoc ce amin-
teºte cât de fragile pot fi investiþiile ba-
zate doar pe percepþie ºi marketing, fãrã
avantaje palpabile precum o afacere re-

alã în spate ºi dividende constante.
George Rotariu, reprezentantul Bit-

coin România, crede însã cã piaþa
crypto nu ºi-a spus ultimul cuvânt, iar
investiþiile îºi vor pãstra atractivitatea
pe termen mediu ºi lung, datã fiind
cantitatea limitatã în circulaþie a bitco-
in ºi inflaþia în creºtere. În contextul
unei recesiuni adânci sau a unei crize
majore în lume, bitcoinul poate repre-
zenta un pariu împotriva haosului
precum aurul, crede George Rotariu.

Vestea tranzacþiei menþionate mai
sus a fost acompaniatã de temerile pri-
vind criza de lichiditate iminentã a
FTX, iar ºefii Binance au pus chiar gaz
pe foc.

„FTX ne-a cerut ajutorul, este vorba
despre o crizã importantã de lichiditate.
Pentru a proteja utilizatorii, am semnat
o scrisoare de intenþie pentru a prelua
FTX.com ºi pentru a ajuta la depãºirea
crizei”, scria Changpeng Zhao, CEO-ul
Binance, într-o postare pe Twitter.

CRISTIAN DOGARU
(continuare în pagina 4)

Influenþa pernicioasã
a corporaþiilor globale
asupra drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale
ale omului (II)

4
. Corporaþiile (ºi statele „civi-
lizate” care le susþin) practicã
un dublu standard în privinþa
sancþiunilor aplicabile încãl-

cãrilor drepturilor omului
Un regim totalitar din sud va fi

aspru sancþionat pentru genocid, dar
corporaþia occidentalã care i-a vândut
armament sau i-a oferit finanþa-
re pentru a susþine „revoluþia”
nu va fi sanþionatã în niciun fel.

Un regim terorist arab, afri-
can sau sud-asiatic va fi inter-
zis global (la fel ºi „exponen-
þii” sãi), dar o corporaþie occi-
dentalã care face afaceri ul-
tra-profitabile cu sau pe seama
acestui regim terorist va fi apãratã de
toþi avocaþii, de toate ong-urile de
protecþie a drepturilor omului, de toþi
influencerii, de toate sistemele judi-
ciar ºi de toþi politicienii cu putere de
decizie.

5. Este un adevãr contra-intuitiv,
dar indeniabil: trãim în plin neo-feu-

dalism.
În lumea „noastrã” globalizatã,

corporaþiile transnaþionale ºi statele
care le susþin lucreazã permanent la
ruperea barierelor legale, culturale ºi
istorice naþionale, pentru a-ºi putea

plasa mai bine produsele ºi
serviciile ºi pentru a acapara
resursele disponibile cu banii
care circulã la nivel global sub
formã de datorie. Este ceea ce
se numeºte neo-liberalism,
întrucât aceste libertãþi au un
caracter unilateral – doar flu-
xurile de produse, servicii,

bani ºi resurse naturale care îi au ca
beneficiari pe marii neo-feudali ai
economiei au beneficiul lipsei de gra-
niþe ºi bariere legale naþionale, iar nu
ºi restul lumii.

(continuare în pagina 9)
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ALEGERI ÎN SUA, REZULTATE PRELIMINARE

Democraþii - favoriþi în
Senat, republicanii - în
Camera Reprezentanþilor

P
rimele rezultate preliminare ale alegerilor de la jumãtatea mandatu-
lui desfãºurate în SUA arãtau, ieri, cã, în Senat, democraþii conduc
cu 48 la 47, iar în Camera Reprezentanþilor - republicanii, cu 199 la
172. Republicanii sunt favoriþi pentru recâºtigarea controlului în

Camerã, obþinând deja cele mai multe locuri din totalul de 435.
Totodatã, republicanii ºi-au asigurat unul dintre cele mai disputate manda-

te în Congres. J.D. Vance, unul dintre protejaþii ex-preºedintelui Donald
Trump, a câºtigat mandatul de senator de Ohio, dupã o campanie axatã pe
problema inflaþiei, conform AFP. (V.R.)
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