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Declinul comerþului
global s-a accelerat
în ultimul trimestru
al anului trecut

V
olumul comerþului global ºi-a
accelerat scãderea anualã în
decembrie 2022, pânã la 3%,
cea mai mare din ultimii doi

ani ºi jumãtate, de la 1% în
luna precedentã, conform ulti-
mului raport World Trade Mo-
nitor al institutului olandez
CPB (www. cpb.nl) (vezi gra-
ficul).

Dinamica anualã negativã a
fost determinatã de trei scãderi
lunare consecutive, care au dus
declinul trimestrial la 2,1%, dupã o
creºtere de 1,3% în T3 2022.

Importurile globale ºi-au accelerat
scãderea anualã pânã la 3,1%, de la
0,9%, pe fondul unei scãderi lunare de
0,6%, iar exporturile au scãzut cu o
ratã anualã de 2,8%, dupã o scãdere de
1,1%, în condiþiile unei noi scãderi

lunare de 1,2%.
Volumul schimburilor comerciale

de la nivelul economiilor emergente
au scãzut cu o ratã anualã de 4,8%,

dupã o scãdere de 2,5% în luna
anterioarã, pe fondul unei scã-
deri lunare de 1,8%, iar volu-
mul schimburilor comerciale
de la nivelul economiilor avan-
sate ºi-a accelerat scãderea
anualã pânã la 2%, de la 0,3%,
în condiþiile unei scãderi lunare
de 0,4%.

Importurile economiilor avansate
au scãzut cu o ratã anualã de 3,4% în
decembrie 2022, pe fondul unei scãde-
ri lunare de 0,8%, iar exporturile au
scãzut cuo ratã anualã de0,4%, dupão
scãdere de 0,2% în luna precedentã, în
condiþiile unui avans lunar de 0,1%.

(continuare în pagina 9)

SCANDALUL ACHIZIÞIONÃRII VACCINURILOR
ANTI-COVID

Acuzaþii de corupþie
la adresa Comisiei
Europene

S
candalul privind achiziþia
vaccinurilor anti-Covid 19
este departe de a se stinge, în
ciuda faptului cã dinspre Par-

chetul European nu rãzbate nicio in-
formaþie, deºi au trecut peste cinci
luni de când instituþia condusã de La-
ura Codruþa Kovesi a emis un comu-
nicat de presã în care informeazã cã a
demarat o cercetare penalã in rem pri-
vind achiziþia respectivã realizatã de
Comisia Europeanã.

Într-un interviu recent acordat jurna-
liºtilor din Polonia ºi într-o interpelare
adresatã Comisiei, deputatul european
din partea Franþei, Virginie Joron
(Rassemblement national/Grupul
pentru Identitate ºi Democraþie), afir-
mã cã întregul scandal privind achizi-
þia vaccinurilor anti-Covid 19 este
unul de corupþie ºi dedeturnarede fon-
duri ºi cere mãsuri urgente pentru pe-
depsirea celor responsabili de cheltu-
ielile care ar urma sã depãºeascã 71

miliarde euro. �Sunt convinsã cã este
vorba despre un scandal de corupþie
între Comisia Europeanã ºi compania
Pfizer, deoarece aºa reiese din raportul
Curþii Europene de Conturi care note-
azã cã peste 71 miliarde euro au fost
alocaþi pentru contractele de achiziþio-
nare a vaccinurilor anti-Covid 19. Cel
mai mare contract este cel semnat cu
compania Pfizer pentru 18 miliarde
doze de vaccin, în primul an al pande-
miei. Pentru ce au fost achiziþionate sau
comandate atâtea doze ºtiind cã Uniu-
neaEuropeanãnumãrã445milioanece-
tãþeni? Cele 4,6 miliarde doze vaccin
comandate la toate companiile farmace-
utice, înseamnã peste 10 doze de vaccin
de persoanã. La început, când ne-au
vândut povestea cu vaccinarea, oficialii
Comisiei Europene au vorbit despre
douã doze de vaccin.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

Scãpaþi-mã de
Andrew Tate!

D
e câteva luni se întâmplã
ceva ciudat pe Internet. Mai
ales pe YouTube, unde caut
tot felul de filmuleþe - de la

ºtiri pânã la documentare istorice.
Aproape indiferent ce caut, primesc în
lista de rezultate tot felul de secvenþe
video ciudate. Apare acolo un individ
neras, cu ochelari, care spune tot felul
de insanitãþi cu aerul cã este buricul
Pãmântului. Adesea omul pare furios,
nu prea înþeleg de ce. Se laudã cã are
maºini ºi bani. Restul pare o salatã de
cuvinte.

La început am crezut cã este o
întâmplare. Dar zilele treceau, iar
YouTube mã servea constant cu noi
accese de megalomanie ale respecti-
vului. Am încercat sã blochez cana-
lul. Nimic.Alte porþii din �înþelepciu-
nea� bãrbosului, venite pe alte canale.

Le-am blocat ºi pe acelea. În zadar.
Zilele trecute am constatat cã circa un
sfert din secvenþele video scurte ser-
vite de YouTube veneau din acelaºi
subsol.

Acum circa douã luni, cred, am
aflat cine este bãrbosul. Andrew Tate,
aºa-zisul �influencer�. Sincer, habar
nu aveam cum îl cheamã ºi ce face
pânã amvãzut, la televizor, de ce a fost
bãgat �la mititica�. Dar misterul a rã-
mas. De ce îmi apar, cu atâta
înverºunare, secvenþe din derapajele
�reþinutului pentru 30 de zile�?

YouTube, Facebook ºi altele ase-
menea nu sunt la prima abatere de
acest fel. O vreme primeam, pânã la
saturaþie, faze din� fotbal. Eu, care
numãmai uit la acest �sport� de apro-
ape 40 de ani�

(continuare în pagina 3)

Piaþa petrolului – între
creºterea cererii pe termen
scurt ºi tranziþia cãtre surse
alternative de energie
l Bogdan Maioreanu, eToro: „Scenariul de bazã pentru 2023 este un preþ al petrolului «ridicat

pentru mai mult timp» în jurul acestor niveluri crescute din perspectivã istoricã” l Florian

Munteanu, consultant de investiþii: „Foarte probabil, majoritatea companiilor petroliere din lume vor

practica un management al scãderii producþiei pe termen lung”

D
upã un an cu volatili-
tate puternicã, în care
preþul a oscilat între
un maxim de circa
140 de dolari pe baril
ºi un minim de 75 de
dolari pentru sorti-
mentul Brent, pânã

acum, în 2023, cotaþia petrolului nu a
dezvoltat o direcþie clarã. La finele
sãptãmânii trecute, contractele futures
ale þiþeiului cu scadenþa în aprilie se
tranzacþionau la circa 83 de dolari pe
baril. Analiºtii sunt de pãrere cã, pe
termen scurt, existã premise ca preþul
petrolului sã oscileze în jurul niveluri-
lor actuale sau chiar sã atingã pragul

de 100 de dolari pe baril. Dar tranziþia
treptatã cãtre surse de energie alterna-
tive îºi va spune cuvântul, astfel încât
pe termen lungperspectivele pieþei pe-
trolului par limitate.
Bogdan Maioreanu: „Cel
mai mare impact asupra
consumului vine de la
redeschiderea Chinei,
dupã ce a încetat politica
de zero Covid"

Bogdan Maioreanu, analist ºi co-
mentator de piaþã al eToro, este de pã-
rere cã, probabil, în acest an, preþul pe-

trolului va oscila în apropierea nivelu-
rilor din prezent, fiind susþinut în prin-
cipal de creºterea cererii din partea
Chinei.

Analistul ne-a transmis: �Scenariul
de bazã pentru 2023 este un preþ al pe-
trolului «ridicat pentrumaimult timp»
în jurul acestor niveluri crescute din
punct de vedere istoric. La finele sãp-
tãmânii trecute, piaþa futures stabilea
preþul petrolului Brent între 82,7 dola-
ri pe baril cu livrare în aprilie ºi aproxi-
mativ 79,4 de dolari pe baril cu livrare
în decembrie�.

Bogdan Maioreanu a adãugat:
�Elementele care împing preþul petro-
lului în sus vin din mai multe direcþii.

OPEC+ reduce producþia pentru a pre-
veni onouã scãdere apreþurilor, iar no-
ile operaþiuni de foraj pentru sonde de
petrol sunt la mai puþin de jumãtate
faþã de nivelurile înregistrate în ulti-
mul ciclu de creºtere. Aceasta este o
consecinþã a orientãrii cãtre o produc-
þie de energie mai verde ºi a eliminãrii
treptate a combustibililor fosili. Dar
poate cã cel mai mare impact asupra
consumului vine de la redeschiderea
Chinei, dupã ce a încetat politica de
«zero Covid». China reprezintã 16%
din cererea globalã de petrol�.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

CÃLIN
RECHEA

Departe de mine sã pledez pentru cenzurã.
Dar nici nu cred cã trebuie permis ca giganþii in-
ternetului, sub masca �reþelelor sociale�, sã
împingã conþinut pe care, iniþial cel puþin, utili-
zatorul nu l-a solicitat.


