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Pãmântul transportã
optmiliardede

cãlãtoriprinUnivers

ai mulþi ca azi nu
am fost niciodatã
pe aceastã planetã.
Mâine vom putea
spune acelaºi lucru
ºi joi ºi vineri ºi în
multe zile de acum
înainte. Graficul
demografic are un

singur sens, în sus, tot mai sus. Creºte-
rea a fost consideratã beneficã o lungã
perioadã, acum a trecut în partea cea-
laltã ºi stârneºte îngrijorare.

Ieri, la orele dimineþii, am atins bor-
na pe care scrie 8, la 11 ani dupã ce am
depãºit pragul de 7 miliarde. De la pri-
mul om, sã spunem Adam, au durat
300.000 de ani pânã când numãrul lo-
cuitorilor planetei a ajuns la un mi-
liard, ceea ce s-a întâmplat în jurul
anului 1804.

Aurmat o adevãratã explozie demo-
graficã, sprijinitã pe industrializare, pe
descoperiri ºtiinþifice, pe medicinã.

Potrivit specialiºtilor, pânã când
vom fi 9 miliarde va dura puþin mai
mult, 15 ani, iar 10 miliarde vom fi
abia abia în 2080. Un lucru este cert, în
momentul de faþã jumãtate din popula-
þia lumii trãieºte în doar 7 þãri: China,
India, SUA, Indonezia, Pakistan, Ni-
geria ºi Brazilia. Un alt aspect intere-
sant este acela cã, în curând, populaþia
Indiei o va depãºi pe cea a Chinei.

La aceastã cifrã s-a ajuns din mai
multe motive: progresele în sistemul de
sãnãtate care au prelungit durata de via-
þã au redus mortalitatea maternã ºi pe
aceea infantilã; dezvoltarea vaccinuri-
lor în timp record; inovaþiile tehnologi-

ce care au simplificat viaþa; reuºitele în
egalitatea de gen etc. Progresele nu au
fost suficiente pentru toatã lumea. Ace-
leaºi preocupãri ºi provocãri din anul
2011, când am ajuns la 7 miliarde, au
rãmas sau chiar s-au agravat: schimbã-
rile climatice, violenþa, discriminarea.
Lumea a atins un punct de hotar deose-
bit de sumbru în luna mai a acestui an:
peste 100 de milioane de oameni au fost
strãmutaþi forþat în întreaga lume. Sun-
tem 8 miliarde de semeni, dar niciodatã
nu a fost egalitate între oameni. Din ca-
uza sexului, etniei, clasei, religiei,
orientãrii sexuale, dizabilitãþilor ºi ori-
ginii, printre alþi factori, prea mulþi oa-
meni sunt încã expuºi discriminãrii,
hãrþuirii ºi violenþei, remarcã ONU.
Organizaþia cere investirea în capitalul
uman ºi fizic pentru societãþi incluzive,
productive, care susþin drepturile omu-
lui. Numai atunci pot fi abordate provo-
cãrile enorme cu care se confruntã pla-
neta ºi poate fi construitã o lume în care
sãnãtatea, demnitatea ºi educaþia sunt
drepturi ºi realitãþi, nu privilegii ºi pro-
misiuni deºarte. Într-o lume de 8 miliar-
de de oameni, trebuie sã existe întotde-
auna posibilitãþi pentru toþi aceºtia.
“Atingerea unei populaþii globale de 8
miliarde este un reper numeric, dar ac-
centul nostru trebuie sã fie întotdeauna
pe oameni. În lumea pe care ne strãdu-
im sã o construim, 8 miliarde de oame-
ni înseamnã 8 miliarde de oportunitãþi
de a trãi o viaþã demnã ºi împlinitã”,
spune secretarul general al ONU, Antó-
nio Guterres, pe site-ul organizaþiei, cu
ocazia Zilei mondiale a populaþiei. În
1950, la cinci ani de la fondarea Orga-

nizaþiei Naþiunilor Unite, populaþia
mondialã era de aproximativ 2,6 mi-
liarde de oameni. Aajuns la ºase miliar-
de în 1999. În octombrie 2011, popula-
þia globalã era de ºapte miliarde, iar în
prezent, aºa cum am mai spus, suntem 8
miliarde. Potrivit estimã-

rilor Diviziei
ONU pentru
Populaþie, aproxi-
mativ 83 de milioane de
oameni cresc populaþia lumii în fiecare
an. Chiar presupunând cã nivelul ferti-
litãþii va continua sã scadã, populaþia
globalã va fi de 8,6 miliarde în 2030, de
9,8 miliarde în 2050 ºi de 11,2 miliarde

în 2100, conform proiecþiei de variantã
medie. Divizia ONU pentru Populaþie
colaboreazã îndeaproape cu agenþiile,
fondurile, programele ºi organismele
sistemului Naþiunilor Unite pentru pu-
nerea în aplicare a programului de lucru
privind populaþia ºi pentru continuarea
Conferinþei Internaþionale privind Po-
pulaþia ºi Dezvoltarea. Misiunile Orga-
nizaþiei Naþiunilor Unite, oficiile gu-
vernelor naþionale, birourile ONU, cer-
cetãtorii, reprezentanþii mass-media ºi
publicul se consultã în mod regulat cu
Divizia ONU pentru Populaþie privind
estimãrile ºi proiecþiile populaþiei, pre-
cum ºi asupra informaþiilor ºi analizelor
referitoare la problemele legate de po-
pulaþie ºi dezvoltare.

În cazul României, datele publicate
de Institutul Naþional de Statisticã,

în luna aprilie 2022, aratã

cã populaþia
dupã domici-

liu a fost de 21,98
milioane de persoane, la

1 ianuarie 2022, în scãdere cu 0,6%
faþã de 1 ianuarie 2021.

OCTAVIAN DAN

QATAR 2022

Stadioanele turneului
final

M
iliarde bune de euro au fost
îngropate în ºantierul sta-
dioanelor turneului final al
Cupei Mondiale la fotbal.

Organizaþiile pentru respectarea drep-
turilor omului susþin cã ºi foarte mulþi
oameni au fost îngropaþi, la propriu, pe
acest ºantier. Pe acest fond, frumuseþea
arenelor pãleºte. Mai trebuie precizat
cã o parte dintre arene vor fi micºorate
dupã turneul final, iar unele vor dispã-
rea pur ºi simplu.

Cele 64 de partide ale celor 32 de
echipe participante la turneul final din
Qatar sunt gãzduite de opt arene, ma-
joritatea fiind construite special cu
acest scop. Turneul final FIFA din Qa-
tar 2022 este gãzduit de Lusail Iconic
Stadium, Al Bayt Stadium, Al Janoub
Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium,
Khalifa International Stadium, Educa-
tion City Stadium, Stadium 974 ºi Al
Thumama Stadium. Stadioanele
acoperã o razã de 55 de km în jurul
capitalei Doha.

Stadionul Al Bayt va gãzdui cere-
monia de deschidere a Cupei Mondia-
le din Qatar ºi nouã partide. Forma
construcþiei face trimitere la corturile
nomade. Cu o capacitate de 60.000 de
locuri, arena se aflã localizatã la circa
35 de km nord de capitala Doha. Aco-
periºul retractabil permite o bunã ven-
tilare a stadionului. Lucrãrile au debu-
tat la sfârºitul anului 2015, iar inaugu-
rarea oficialã a avut loc la 30 noiem-
brie 2021. Partea de sus a stadionului,
reprezentând circa 32.000 de locuri,
urmeazã sã fie demontatã dupã înche-
ierea turneului final ºi sã fie trimise
statelor în curs de dezvoltare. În incin-
ta stadionului, dupã încheierea compe-
tiþiei, vor fi amenajate un centru de
cumpãrãturi ºi un hotel, potrivit
www.bbc.com, citat de Agerpres. Sa-
dionul 974 din Doha este foarte spec-
taculos datoritã construcþiei.

OCTAVIAN DAN

(continuare în pagina 10)
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Investitorii nu au mai
folosit aurul ca refugiu
l Aurelian Dochia: ”Dacã se va intra într-o crizã severã, este
posibil ca aurul sã devinã interesant pentru investitori ca
plasament de refugiu”l Adrian Codirlaºu, CFA România: ”La
primul mesaj «dovish» al Rezervei Federale, probabil cã vom
vedea o creºtere mare pentru aur”l Radu Puiu, XTB România:
”Pentru a-ºi recâºtiga din «strãlucire», aurul va trebui sã câºtige
teren în faþa dolarului american”

D
eºi este vãzut adesea ca un
activ de refugiu în perioade
de turbulenþe geopolitice ºi,
implicit, ale pieþelor finan-

ciare, aurul nu s-a comportat astfel în
ultimele douãsprezece luni, perioadã
în care perspectivele economice glo-
bale s-au deteriorat iar inflaþia a urcat
la niveluri nemaiîntâlnite de decenii.
Dupã un raliu la începutul anului, me-
talul galben ºi-a pierdut din atractivi-
tate, cotaþia sa intrând pe o traiectorie
descendentã. Astfel, în ultimele douã-
sprezece luni, aurul are o scãdere de
circa 5%, dar faþã de maximul atins în
martie, de circa 2.070 de dolari pe un-
cie, metalul preþios are o scãdere de
aproape 15%, potrivit datelor inve-
sting.com.

Conform analiºtilor, declinul apare
în contextul unui cumul de factori între
care situaþia economicã globalã, care

s-a dovedit mult mai robustã faþã de
perspectivele sumbre ce se conturau
cu nouã-douãsprezece luni în urmã, a
creºterii ratelor dobânzilor în special
de cãtre Rezerva Federalã ºi a întãririi
dolarului american.

Aurelian Dochia: ”Cred cã
aurul nu a fost interesant
pentru investitori deoarece
situaþia nu a fost atât de
dramaticã pe cât ne aºteptam”

Analistul economic Aurelian Do-
chia considerã cã, o explicaþie pentru
care aurul nu s-a comportat ca un activ
de refugiu þine de faptul cã previziuni-
le cele mai pesimiste privind econo-
mia nu s-au îndeplinit.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

Planul Zelenski

D
e la începutul agresiunii mili-
tare a Rusiei putiniene asu-
pra Ucrainei, perimetrul po-
litic al unei eventuale înche-

ieri negociate a ostilitãþilor a fost in-
cert, volatil, cînd existent, cînd inexi-
stent. În plus, a fost desenat radical di-
ferit la Kiev ºi Moscova. Vã mai
amintiþi ”algoritmul Putin”? Victorie
militarã fulgerãtoare cu capturarea ca-
pitalei în cîteva zile, o sãptãmînã cel
mult, capitularea necondiþionatã ur-
matã de înlãturarea regimului Zelen-
ski ºi apoi ”legalizarea” condiþiilor de
supunere semnate cu noua conducere
de la Kiev, instalatã ºi susþinutã de
tancurile venite de la Moscova. Rede-
senarea ”negociatã” a hãrþii Ucrainei,
dupã înfãptuirea ”reîntregirii mosco-
vite” ºi reorganizarea cantonalã a ceea
ce mai rãmîne din fostul stat. O nego-
ciere în toatã regula, ce mai! Aventura
lui Putin s-a dovedit, însã, un pic mai
complicatã, decît i s-a spus cã va fi,

cînd a luat decizia ”istoricã” de a su-
pune Ucraina unui soi de ”exorcism
militar” menit a stîrpi diavolii neo-fa-
scismului, ai nazismului, ai anti-rusi-
smului maladiv ºi hiper-agresiv care,
în imaginaþia bolnavã a dughiniºtilor
ºi putiniºtilor intoxicaþi de reziduuri-
le aspiraþiilor imperiale, bîntuiau ne-
stingheriþi þara vecinã. Discursul lui
Zelenski adresat participanþilor la re-
uniunea G20 marcheazã un hotar, nu
doar pentru istoria acestui conflict, ci
ºi pentru ºansele abordãrilor negocia-
te în situaþii de acelaºi tip. Planul
conturat de liderul de la Kiev relevã
un anume stadiu ºi tip de gîndire po-
liticã, ilustrînd nu doar balanþa forþe-
lor militare care se înfruntã, la acest
moment, ci ºi o anume atitudine fun-
damentalã faþã de dreptul internaþio-
nal ºi mãsura în care el mai poate asi-
gura condiþiile pãcii în lumea de azi,
ori cea de mîine.

(continuare în pagina 11)
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Tentaþia de a substitui ”forþa dreptului” cu ”dreptul forþei” este o boalã care face azi

ravagii în rîndul ”elitelor puterii” nu doar la Moscova, ci ºi în alte capitale, nu în ultimul

rînd la Washington ºi Beijing. Dacã trendul demolator de la începutul anilor 90 nu este

oprit ºi întors din drum, dacã nu vom avea cît de curînd o reinstituire a Cartei ONU ºi a

valorilor sale fundamentale, ale dreptului internaþional, atunci ºansele ca ele sã mai fie

repuse vreodatã la temelia pãcii în aceastã lume sunt nule.

Omenirea a sãrbãtorit naºterea bebeluºului cu numãrul
8.000.000.000 pe scutec. Inevitabil în minte ne vin
douã nume: Thomas Robert Malthus ºi Bil Gattes. Pri-
mul are o teorie celebrã, al doilea tot dezminte niºte
declaraþii mai vechi. Conform teoriei lui Malthus, po-
pulaþia creºte în progresie geometricã, în timp ce mijlo-
acele de subzistenþã cresc în progresie aritmeticã. Te-
oria sa este cunoscutã sub numele de malthusianism;
ca o consecinþã a acestei relaþii dintre populaþie ºi sta-
rea economicã, Malthus considerã cã sãrãcia, bolile,
epidemiile ºi rãzboaiele sunt factori pozitivi pentru
omenire, dat fiind cã asigurã echilibrul între numãrul

populaþiei ºi cantitatea mijloacelor de subzistenþã. De
când cu pandemia, Bil Gates spune cã nu a spus cu un
deceniu în urmã cã populaþia lumii se poate reduce cu
procente importante prin vaccinare. A spus sau nu a
spus, memoria internetului reþine cã una dintre funda-
þiile sale a donat zece miliarde de dolari pentru cerceta-
rea ºi dezvoltarea unor noi vaccinuri, majoritatea desti-
nate copiilor.
Dincolo de cei doi, realitate este, deocamdatã, una
singurã - sporim ca numãr (dupã o pandemie ºi în plin
rãzboi), nu descreºtem deloc, nici acum ºi nici în urmã-
torul veac.
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