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Cererea de materii prime
critice va creºte de cinci ori

pânã în 2050
(Interviu cu Dumitru Fornea, raportor CESE)

Reporter: Autoritãþile europene de
la Bruxelles dezbat în aceastã perioadã
situaþia materiilor critice. Care este si-
tuaþia privind aprovizionarea indu-
striei europene cu materii prime ºi ce
se mai întâmplã cu draftul directivei pe
care Comisia Europeanã o pregãteºte
în acest domeniu ºi care ar urma sã fie
înaintat Parlamentui European în mar-
tie anul viitor?

Dumitru Fornea: Discuþia privind
materiile prime a început încã din anii
2007-2008, când a fost adoptatã pen-
tru prima datã Iniþiativa privind mate-
riile prime. De-a lungul timpului, si-

tuaþia iniþialã s-a agravat, prin prisma
punerii în prim-plan a unei agende
ecologice, verzi, a Pactului Climatic
de cãtre instituþiile europene ºi chiar
statele membre G7, dar aceastã agendã
ºi Green Deal costã mult în ceea ce pri-
veºte materiile prime utilizate în pro-
cesul de producþie. Se vorbeºte despre
materii prime critice ºi materii prime
strategice. Materiile prime critice sunt
legate de importanþa lor penru funcþio-
narea unor sectoare industriale, iar
materiile prime strategice sunt legate
de importanþa unor aplicaþii pentru in-
dustria de apãrare. Comisarii europeni

ºi specialiºtii din domeniu au observat
cã o mare parte din aplicaþiile pentru
economia verde presupune utilizarea
acestor materii prime critice. Din pãca-
te, aceste materii prime critice nu prea
sunt disponibile pe teritoriul Uniunii
Europene sau, dacã sunt disponibile, în
ultimii 30 de ani nu prea s-a fãcut mare
lucru în domeniul explorãrii geologice
ºi al aprobãrii unor proiecte noi pentru
exploatarea acestor materii.

A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Egalitarismul
împotriva egalitãþii

Î
n 1967, anul în care m-am nãscut, a
apãrut pe ecrane un film extraordi-
nar, “Domnului Profesor, cu drago-
ste” (To Sir, with Love). Era pove-

stea unui profesor care are parte de zile
fripte din cauza elevilor sãi, de la o
ºcoalã dintr-o zonã rãu-famatã din
Londra. Filmul se terminã bine: profe-
sorul - interpretat magistral de Sidney
Poitier - reuºeºte sã îi aducã pe calea
cea bunã pe elevii turbulenþi. Sã îi tran-
sforme în oameni educaþi, care, presu-
punem, vor ajunge undeva în viaþã.

În 1967, personajul profesorului era
interpretat de un actor negru. Dar nu
veþi gãsi nici o urmã din sosul ideologic
care, astãzi, ar fi turnat copios peste

scenariu. Profesorul jucat de Sidney
Poitier nu se jeleºte cã este o victimã a
“discriminãrii rasiale”. În 1967 pove-
stea cuprindea scene atât de “sexiste”
încât nu îmi imaginez cum ele ar putea
fi reluate astãzi. Iar metodele pedagogi-
ce ale profesorului, atât de eficiente ºi
de admirate în secolul XX, acum l-ar
duce, foarte probabil, în spatele gratii-
lor. Pe scurt, mã bucur cã filmul nu are
un remake recent. Ar fi jalnic.

Astãzi, un film cu un asemenea su-
biect s-ar termina rãu. În 1967, profe-
sorul negru era îmbrãcat “la patru ace”
- cravatã, costum elegant, accent im-
pecabil.

(continuare în pagina 3)

BET SCHIÞEAZÃ O MIªCARE DE CREªTERE

Acþiunile de la BVB
au revenit pe radarul
investitorilor
lApreciere de 8% pentru BET în luna noiembrie; de la
începutul anului indicele are un declin de 10% lMarcel
Murgoci, Estinvest: ”De câteva sãptãmâni vedem creºteri
importante ale pieþelor externe, care au determinat o
apreciere ºi în piaþa noastrã”lDragoº Mesaroº, Goldring:
”Rezultatele companiilor au fost, în unele cazuri, cu mult
peste aºteptãri”

P
rincipalele acþiuni listate la
Bursa de Valori Bucureºti
(BVB) au avut evoluþii spec-
taculoase în noiembrie, fapt

reflectat de dinamica indicelui BET, a
cãrui creºtere de la începutul lunii
pânã la finele sãptãmânii trecute era
de 8,1%. Evoluþia apare dupã peste
douã luni de scãderi masive, ce au dus
cotaþia principalului coº de acþiuni al
pieþei noastre sub nivelul de la începu-

tul lui martie când bursele erau lovite
de ºocul invaziei Rusiei în Ucraina.

Brokerii spun cã aprecierile au la
bazã creºterile consistente din marile
pieþe de acþiuni internaþionale ce s-au re-
flectat ºi la BVB, alãturi de rezultatele
companiilor care în unele cazuri au fost
cu mult peste aºteptãrile investitorilor.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 9)

Cine învinge în
rãzboiul economic?

D
in perspectiva unui veteran al
CIA, Larry Johnson, care a
fost ºi consilier de securitate
în cadrul Departamentului de

Stat, “când se va scrie istoria despre
actualul rãzboi din Ucraina, consecin-
þele economice vor fi vãzute ca
unul dintre factorii determinanþi
de importanþã criticã”.

În opinia sa, Occidentul a
calculat greºit consecinþele san-
cþiunilor asupra economiei Ru-
siei ºi a considerat cã efectele
lor vor fi suficiente pentru a ridi-
ca populaþia împotriva preºedintelui
Vladimir Putin.

“Acesta este unul dintre cele mai
mari eºecuri ale agenþiilor de informa-
þii din perioada postbelicã”, dupã cum
scrie Johnson pe blogul sãu, iar expli-
caþiile ar putea fi doar douã.

Fie agenþiile de informaþii nu au
evaluat corect dimensiunea resurselor
critice aflate la dispoziþia autoritãþilor
din Rusia ºi autonomia ridicatã a eco-
nomei, pe fondul unui grad ridicat de

autosuficienþã, fie agenþiile de infor-
maþii au transmis aceste informaþii
factorilor decizionali, însã autoritãþile
au ignorat avertismentele.

Pentru veteranul CIA, contracþia
economicã la nivel global este accen-

tuatã de sancþiunile impuse
Rusiei, de perturbaþiile induse
de China la nivelul lanþurilor
de aprovizionare globale, pre-
cum ºi de politicile fiscale scã-
pate de sub orice control din
Statele Unite ºi Europa.

ªirul de exemple începe cu
Estonia, unde cea mai mare fabricã de
mobilã este în pragul falimentului pe
fondul creºterii explozive a preþurilor
energiei, trece prin Germania, unde
IMM-urile care fac parte din faimosul
Mittelstand, dar ºi marile companii din
majoritatea sectoarelor industriale,
luptã tot mai greu pentru supravieþui-
re, ºi ajunge în Marea Britanie, unde
ministrul de finanþe a declarat cã
economia este deja în recesiune.

(continuare în pagina 9)

În numele “accesului la învãþãmânt”, s-au înmulþit ºcolile. În acelaºi
timp însã, ele au devenit tot mai mediocre. Ceea ce îi dezavantajeazã
pe cei despre care se presupune cã ar trebui sã fie principalii benefi-
ciari ai sistemului. În prezent, mulþi ajung în ºcoli care nu le mai ofe-
rã nici o perspectivã.

CÃLIN
RECHEA

M
ateriile prime cri-

tice - precum litiul

ºi grafitul - ºi pã-

mânturile rare

sunt considerate

cruciale pentru

tranziþia verde ºi

digitalã, deoarece noile tehnolo-

gii se bazeazã pe utilizarea ace-

stora. Pe fondul competiþiei glo-

bale pentru accesul la aceste re-

surse, Uniunea Europeanã îºi

propune sã ºi le asigure prin

adoptarea unei noi legislaþii – Di-

rectiva materiilor prime critice.

Noua reglementare este necesa-

rã deoarece, potrivit Bãncii Mon-

diale ºi a unui studiu recent publi-

cat de Agenþia Internaþionalã

pentru Energie, cererea globalã

de materii prime critice va creºte

cu 500% pânã în anul 2050,

ceea ce va atrage costuri expo-

nenþiale ale preþurilor acestor

materii ºi riscuri crescute privind

lanþurile de aprovizionare.

Despre nevoia acutã de materii

prime a Uniunii Europene în con-

textul implementãrii Green Deal,

despre viitoarea directivã euro-

peanã ce ar urma sã intre în dez-

baterea Parlamentului European

în cursul lunii martie 2023 ºi de-

spre costurile implicate de tranzi-

þia verde în contextul importuri-

lor masive de materii prime criti-

ce, am discutat cu Dumitru For-

nea, raportor – în domeniul ma-

teriilor prime critice ºi materiilor

prime strategice - al Comitetului

Economic ºi Social European

(CESE) ºi secretar general al

Confederaþiei Sindicale Naþiona-

le Meridian.

Green Deal, în pericol din cauza
crizei materiilor prime critice

T
ranziþia Europei cãtre o societate durabilã ºi
digitalã este posibilã doar cu o abordare strate-
gicã a materiilor prime necesare pentru fabri-
carea de cipuri, vehicule electrice ºi tehnologii

de energie regenerabilã, a declarat recent Thierry Bre-
ton, comisarul european pentru piaþa internã, citat de
Euractiv.com.

„Ne confruntãm cu o competiþie globalã pentru furni-
zarea ºi reciclarea materiilor prime critice”, a spus Thierry
Breton, care a arãtat cã, într-un astfel de mediu competitiv,
obiectivul Uniunii Europene este de a asigura aprovizio-
narea stabilã, de a-ºi spori autonomia strategicã ºi de a re-
duce dependenþa de importuri. (G.M.)
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