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2020-2022-unvalde
atacuricibernetice
împotrivacooperativelor
ºi industriiloragricole
l Începutul unui cutremur global în jurul proteinelor vegetale?

P
erioada 2020-2022 este
marcatã de numeroase ata-
curi cibernetice asupra co-
operativelor ºi industriilor
agricole din întreaga lume.
Dincolo de atacul pro-

priu-zis, adesea prin ransomware, ce ar

putea cãuta atacatorii? Existã o dorinþã
de destructurare a sectoarelor agricole?
Dacã da, care sunt obiectivele lor fina-
le?

Proteinele vegetale reprezintã baza
alimentaþiei umane, ceea ce le face sã fie
un material deosebit de strategic. În me-

die, oamenii consumã 2/3 de proteine
animale ºi 1/3 de proteine vegetale. Cu
toate acestea, proteinele vegetale consti-
tuie ºi cea mai mare parte a hranei pentru
animale, producând, astfel, proteine ani-
male. (vezi grafic 1)

Oamenii sunt, prin urmare, total de-

pendenþi de proteinele vegetale! Într-un
context de creºtere a populaþiei mondia-
le, cel care va stãpâni producþia de prote-
ine vegetale va stãpâni lumea!

Confruntatã cu aceastã situaþie, Fran-
þa a pus în aplicare o strategie naþionalã
de dezvoltare a proteinelor vegetale

începând cu sfârºitul anului 2020. În pre-
zent, produce doar 50% din necesarul
sãu ºi, prin urmare, îºi propune o creºtere
(40%) în urmãtorii trei ani.

STÉPHANE MORTIER
(continuare în pagina 9)

Delirul imperial

A
cum au aflat? Presa a raportat,
zilele trecute, despre un di-
scurs al lui Vladimir Putin.
Fac o parantezã. Habar nu am

de ce “ºtiri” de acest gen mai sunt pu-
blicate. Dictatorii au un discurs ciudat.
În mãsura în care ceva are sens, este
ceva ce au mai spus ºi în alte ocazii. Ei
au un obicei sã repete aceleaºi “idei”,
pânã la delir. Pe de altã parte, ei nu
spun nimic interesant. Minciuni, propa-
gandã, banalitãþi, non-sensuri. Aminti-
þi-vã discursurile de ore întregi ale lui
Nicolae Ceauºescu.

Sã revenim la cetãþeanul cu bomba
atomicã în servietã. Putin ar fi “dezvãlu-
it” scopul sãu ultim. Restaurarea impe-

riului lui Petru cel Mare. Presa a urlat.
“S-a deconspirat!” - vorba unui clasic.

Totuºi, unde este noutatea? E ceva
surprinzãtor aici? Sub Putin, nu a trecut o
zi fãrã ca Rusia sã nu exprime tot felul de
nostalgii imperiale. ªi când a atacat
Ucraina a þinut o “pseudo-lecþie de isto-
rie demnã de un elev chiulangiu, care
încearcã, cu neruºinare, sã îl pãcãleascã
pe profesorul suplinitor.

În fine, este bine cã presa s-a lãmurit,
de data asta. Omul vrea sã cucereascã.
Aºa, pur ºi simplu. Ca în secolul XVI.
Trimite trupele, omoarã ºi anexeazã. Sau
ca în secolul XX. A spus cineva Adolf
Hitler?

(continuare în pagina 3)

Chiar dacã admitem cã ideile despre imperiul þarist puse
talmeº-balmeº de dictatorul din Kremlin au vreun sens,
totuºi, care este relevanþa, astãzi, a unor fapte, imaginate
sau reale, de acum douã sau trei sute de ani? Sã înþelegem
cã dacã Petru cel Mare a stat pe scaun într-o tavernã din
Amsterdam, acum Federaþia Rusã are drepturi istorice asu-
pra teritoriului Olandei?
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Uncartel al cumpãrãtorilor promite izbãvirea în
faþa exploziei preþurilor energiei

A
fost gãsitã soluþia pentru stopa-
rea creºterii explozive a preþu-
rilor petrolului ºi gazelor natu-
rale. Aceasta nu putea veni

decât de la cei mai luminaþi economiºti
din Vest, care, din întâmplare, au fost ºi

preºedinþii celor mai
importante bãnci cen-
trale din lume.

Wall Street Journal
a scris recent cã Ame-
rica ºi aliaþii sãi euro-
peni participã la “di-
scuþii extrem de acti-
ve”, al cãror scop este
formarea unui cartel al

cumpãrãtorilor de petrol din Rusia, con-
form unor declaraþii ale Secretarului
Trezoreriei, Janet Yellen.

Cartelul ar trebui sã stabileascã un
preþ maxim de achiziþie, astfel încât sã fie
plafonate veniturile obþinute de Rusia
din exporturile de energie.

“Cred cã ceea ce dorim sã facem este
sã menþinem fluxul de petrol din Rusia
pe piaþã astfel încât sã limitãm creºterea
preþurilor ºi sã evitãm o recesiune globa-
lã”, a precizat Yellen, iar “obiectivul ab-
solut este limitarea veniturilor Rusiei”.

Declaraþiile aratã cã nici mãcar nu se
ºtie ca ar trebui fãcut, iar acesta este, pro-
babil, principalul motiv pentru care nu au
fost oferite informaþii minime presei.

Pe de altã parte, preþul petrolului din
Rusia este deja mult mai mic decât al pe-
trolului Brent (vezi graficul 1), pe fondul
unei diferenþe care a crescut accelerat de
la invadarea Ucrainei, pânã la un maxim
de 37 de dolari pe baril (vezi graficul 2).

Cele mai recente date aratã o cotaþie
de circa 92 de dolari pe baril pentru pe-
trolul Urals ºi de circa 127 de dolari pe
baril pentru Brent. Cu toate acestea,
preþul petrolului Urals este mai mult
decât acceptabil pentru Rusia, în con-
diþiile în care bugetul este construit pe

baza unui preþ de 45 - 50 de dolari pe
baril.

Dupã declaraþiile Secretarului Trezo-
reriei SUA, care anterior a fost preºedin-
tele Federal Reserve, declaraþii care ar
trebui sã facã orice economist sã simtã o
mare ruºine, John Kemp, analist al pieþei

energiei la Reuters, ºi-a oferit serviciile.
“Dacã Janet ar dori sã-i explic de ce

mãsura propusã nu va funcþiona, aº fi fo-
arte bucuros sã parcurgem împreunã ra-
þionamentul, alãturi de câteva exemple”,
a scrie Kemp pe contul sãu de Twitter.

(continuare în pagina 3)
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Va calma
Fed
pieþele
sau le va
împinge în
întuneric?

S
e anunþã o sãptãmânã turbulen-
tã pe pieþele financiare america-
ne ºi globale, nu doar din cauza
raportului de vineri privind in-

flaþia din Statele Unite, ci pentru cã pe-
ste tot în lume au loc reevaluãri agresive
ale teoriilor care au stat la baza preþuri-
lor multor active. Sãptãmâna aceasta vor
avea loc ºedinþe la trei dintre cele mai
mari patru bãnci centrale din lume: Fed,
Banca Angliei (BOE), Bank of Japan
(BOJ), iar toate aceste bãnci, alãturi de
BCE, sunt aºteptate sã fie în sfârºit "te-
state pentru stres" în urmãtoarele sãp-
tãmâni ºi luni dupã numeroase decenii
în care ele erau cele care "testau stresul"
din pieþe.

Testaþi vor fi ºi investitorii având în
vedere volatilitatea extremã a tuturor
pieþelor consemnatã ieri, de la acþiuni la
cripto ºi pânã la obligaþiuni. În luna
aprilie, Ziarul BURSA a avertizat cã
Fed pregãteºte pieþele pentru mai multã
durere, iar acea durere riscã sã înceapã
sã se transforme în agonie, agonie care
cel mai probabil se va întinde pe o perio-
adã mai îndelungatã având în vedere
evaluãrile încã istoric ridicate din State-
le Unite în raport cu viteza ºi magnitudi-
nea ciclului de întãrire al Fed, inflaþia la
maxime ºi în accelerare ºi probabila re-
cesiune ce va forþa re-estimãri pentru
perspectivele de business ale companii-
lor.

O perioadã interesantã de studiat
rãmâne cea a anilor 1968-1982, când
piaþa bursierã americanã a avut o evolu-
þie în mare parte lateralã, cu scãderi pe-
riodice de câte 30% ºi creºteri de
50-60%. În final, piaþa a pierdut, în ter-
meni reali, ajustat cu inflaþia, circa 70%
din valoare.

Ce spunea “legenda”
Paul Volcker despre
inflaþia din vremea lui:
“A fost foarte
încãpãþânatã ºi dobânzile
au trebuit sã meargã la
niveluri la care nu ne-am
aºteptat niciodatã”

Fed va majora miercuri mai mult ca
sigur dobânzile cu încã 50 de puncte de
bazã dupã majorãrile cumulate de 75 de
puncte de bazã implementate din luna
martie încoace.

MIHAI GONGOROI
(continuare în pagina 12)


