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ECONOMIC

Regii petrolului
În acest an, organizaþia celor mai mari
producãtori de petrol din lume, OPEC, va
înregistra, pentru prima datã în istorie,
venituri de peste un trilion de dolari,
urmând a depãºi recordul de 965 de miliarde de dolari, din 2008, relateazã Le
Figaro. De altfel, când revistele financiare
publicã clasamente cu bogaþii lumii
uimesc cifrele care redau dimensiunea
colosalã a acestor averi. Pe nimeni nu surprinde cã famiile regale – sultanul din
Brunei, ºeicul din Dubai, emirul din
Quatar º.a.- din þãrile musulmane, bogate
în petrol, ocupã primele locuri în topul
averilor uriaºe....
Mai important este însã cã în mâinile lor
se aflã 2/3 din petrolul planetei. Lumea
arabã are 30 de miliardari, cu averi care
ajung la 125,3 miliarde dolari ! Numãrul
magnaþilor arabi a crescut cu 25 la sutã în
doar doi ani.Explicaþia? Numai la Abu
Dhabi existã 10 la sutã din rezervele mondiale de petrol ºi 0,02 la sutã din populaþia globului. Rezultatul este un excedent
de petro-dolari, mulþi canalizaþi cãtre un
misterios fond de investiþii sub control
guvernamental, fond care contribuie la
modificarea echilibrului de putere în
lumea financiarã.
Tensiunile politice ºi protestele violente din
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Orientul Mijlociu au determinat o scumpire semnificativã a barilului de petrol de
la începutul anului. Membrii Organizaþiei
Þãrilor Producãtoare de Petrol (OPEC) sau întâlnit de câteva ori pentru a discuta
despre strategia pe care o vor adopta, în
acest context. Numai cã nici la sfârºitul
acestei veri nu au reuºit sã ajungã la un
acord privind creºterea cantitãþii prelucrate, propunând, sã aºtepte trei luni pen-

tru a urmãri evoluþia cotaþiilor. În consecinþã, preþul þiþeiului este cel pe care îl
plãtim. Arabia Sauditã, þara cu cele mai
mari rezerve dovedite de þiþei din lume, 36.300 de milioane de tone- a fost principalul susþinãtor al creºterii producþiei, însã
nu a reuºit sã-ºi convingã partenerii. În

rândul producãtorilor de petrol, Arabia
Sauditã ocupã locul al doilea la nivel
mondial, fiind depãºitã numai de Rusia.
Decizia OPEC a dezamãgit, fireºte, statele
consumatoare, care sperau cã OPEC va
lua mãsuri clare pentru a lupta cu inflaþia
din sectorul carburanþilor. Mai mult,
hotãrârea ridicã semne de întrebare
privind dorinþa OPEC de a controla
preþurile, lãsând poate piaþa petrolului
mai vulnerabilã în faþa atacurilor speculative. Supremaþia OPEP-spun însã specialiºtii- este pe cale de a se destrãma. Cu
noile tehnologii de extracþie, Orientul
Mijlociu este pe cale sã-ºi piardã poziþia
dominatoare în producþia de petrol ºi de
gaz. America de nord va redeveni centrul
mondial pentru hidrocarburi, existând rezerve uriaºe, aºa cum existã în platforma
petrolierã din Golful Mexic.
O bulã în gazul de ºist lasã dezbaterea pe
acest subiect deschisã. Lumea contemporanã are nevoie de tot mai mult petrol ºi
gaz. Nu ne putem imagina existenþa fãrã
acest aur negru... Poate de aceea a ºi
apãrut sintagma blestemul petrolului. Sã
ajungã barilul la uriaºul preþ de 200 de
dolari? E foarte posibil, dar nu prea
curând. Rãzboiul pentru petrol nu a încetat niciodatã. Dupã o jumãtate de secol,

