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Efectele
alimentare
ale
rãzboiului
din
Ucraina

U
ltima miºcare a Rusiei în
raport cu exporturilor de
cereale din Ucraina pro-
voacã frisoane pe întrea-

ga planetã. Veºtile proaste vin pe
un fond ºi aºa foarte complicat, iar
criza alimentarã este pe cale sã se
acutizeze. Cotaþiile futures la grâu
au crescut ieri cu peste 5%, iar cele
la porumb cu peste 2%, dupã ce
anunþul privind retragerea Rusiei
din acordul ce asigurã exportul ce-
realelor ucrainene prin Marea Ne-
agrã a înmulþit îngrijorãrile cu pri-
vire la aprovizionarea mondialã cu
alimente.

În jurul orei 04:55 GMT, cel
mai tranzacþionat contract la grâu
la bursa Chicago Board of Trade
(CBOT) a urcat cu 5,4%, pânã la
8,73 dolari per bushel, dupã ce
anterior a crescut cu 7,7%, pânã la
8,93 dolari per bushel, cel mai ri-
dicat nivel din ultimele douã sãp-
tãmâni. Recordul absolut în ceea
ce priveºte cotaþia grâului a fost
atins în luna martie, când un buh-
sel de grâu s-a tranzacþionat pen-
tru 13,64 dolari. Tot ieri, cotaþia la
porumb a crescut cu 2,2%, pânã la
6,96 dolari per bushel, în timp ce
cotaþia la soia boabe a crescut cu
0,8%, pânã la 14,12 dolari per bu-
shel. “Aceasta este o miºcare in-
flaþionistã, care susþine preþurile
grâului ºi porumbului. Preþurile
au crescut, dar creºterile viitoare
vor depinde de modul cum va
evolua situaþia”, a declarat un tra-
der de la Singapore. Ceea ce s-a
întâmplat a confirmat temerile
analiºtilor.

Piaþa cerealelor se pregãteºte
pentru o creºtere a preþurilor, au
spus analiºti intervievaþi de Reu-
ters. Pieþele de grâu au fost foarte
sensibile la evoluþiile invaziei
din ultimele opt luni a Rusiei în
Ucraina, deoarece ambele þãri
sunt printre cei mai mari exporta-
tori de grâu din lume. Ucraina
este, de asemenea, un furnizor
important de porumb. Înfiinþarea
coridorului, care a permis tran-
sportul a peste 9 milioane de tone
de cereale ºi mãrfuri oleaginoase
din porturile ucrainene, a contri-
buit la stabilizarea pieþelor de ce-
reale ºi la reducerea preþurilor
globale, dupã ce au atins niveluri
record.

OCTAVIAN DAN
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S
-a ajuns ºi aici. Vla-
dimir Putin este de-
cis sã meargã pânã la
capãt. De curând a þi-
nut un discurs la un
fel de “dezbatere”
organizatã la Mosco-
va. Evident, nu era

vorba de un schimb onest de argumen-
te, ci doar de o ocazie
regizatã de Kremlin
pentru a-i da ocazia
despotului-ºef sã se
desfãºoare.

Iar de desfãºurat,
a fãcut-o din plin.
Omul a “glumit” la
un moment dat cã ar
putea declanºa apo-

calipsa nuclearã. “Aº putea sã îi trimit
pe toþi în Rai!” - a spus el, rânjind. Sin-
cer, nu vãd unde e poanta…

Dar altã parte a circului mi-a atras
mai mult atenþia. La un moment dat,
Vladimir Putin a încercat o altã glumã,

ceva despre un copil ucrainean care îi
spune tatãlui sãu cã s-a stins lumina.
Se înþelege cã întâmplarea este plasatã
în contextul în care Rusia încearcã sã
distrugã sistematic reþeaua de curent
din Ucraina. Probabil cã memoria lui
Putin nu e în cea mai bunã formã, pen-
tru cã a uitat sã spunã ºi restul bancu-
lui. Însã faptul cã a ajuns sã facã haz de
suferinþa copiilor ucraineni spune
multe.

De pildã, cã planul sãu este sã comi-
tã un genocid în Ucraina. Aþi observat,
desigur, cã scopurile “operaþiunii spe-

ciale militare”, de la bun început vagi,
par sã se fi schimbat. La început afla-
sem din gura profetului din Kremlin cã
ucrainenii ºi ruºii sunt “acelaºi popor”.
O minciunã ordinarã, din categoria ce-
lor cu care a defilat Adolf Hitler, când
a anexat Austria.

Cu vremea, accentul s-a deplasat de
la “popor” la “teritoriu”. Mai pe ºleau,
pe Putin nu îl mai intereseazã popula-
þia din zonele pe care le-a anexat. A
început sã îi deporteze pe locuitorii de
acolo în Rusia. Trupele sale îi ucid, le
controleazã telefoanele, îi tortureazã ºi

îi înfometeazã. Tot ce conteazã este te-
renul, dacã se poate curãþat de orice
populaþie autohtonã.

Într-o zi, sper, se vor gãsi documen-
te care sã probeze intenþiile ultime ale
dictatorului rus. Judecând dupã modul
de operare, el plãnuieºte ceva care sea-
mãnã destul de bine cu soarta pe care
naziºtii germani o rezervaserã Ucrai-
nei în perioada de dupã rãzboi.
Bãºtinaºii urmau sã fie uciºi ºi depor-
taþi, iar terenul sã fie alocat unor colo-
nii agricole germane.

(continuare în pagina 3)
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Cât de repede se epuizeazã
rezervele SNP Petrom?

R
ezultatele financiare raportate
la nouã luni de SNP Petrom
aratã deosebit de bine, pe fon-
dul preþurilor mari la care se

vând gazele ºi petrolul astãzi, dar scã-
derea producþiei este dramaticã dacã
ne raportãm la valorile din urmã cu
cinci ani.

SNP are PER de 2 ºi ceva ºi preþul
nu explodeazã? Care sã fie cauza ace-
stei subevaluãri dramatice, fie ºi în
condiþiile unei pieþe în scãdere? Com-
pania face 25 de miliarde lei capitali-
zare la bursã ºi are bani în conturi de
13 miliarde lei ºi totuºi investitorii nu
dau nãvalã. Sã fie miopie de moment,
teamã de noi reglementãri ºi ajustare
a consumului în viitoarea crizã sau

declinul spectaculos al producþiei
care ar trebui sã se reflecte ºi la nive-
lul cotaþiilor, doar perspectiva divi-
dendelor grase þinându-le deocamda-
tã sus?

Petrom a raportat la nouã luni un
profit net de 9,1 miliarde lei, faþã de
4,6 miliarde lei în trimestrul al doilea,
deci aproape dublu. Iar faþã de trime-
strul al treilea din 2021 (1,6 miliarde
lei) este o creºtere de peste cinci ori.
Cu toate acestea, în ultimele 12 luni
cotaþiile aveau o scãdere de 1,1% îna-
intea deschiderii ºedinþei de luni de la
BVB.

Care sã fie explicaþia? Dacã ne ui-
tãm la PER-ul SNP de 2,4 ºi la cel al
Medlife, de 24, adicã de zece ori mai

mare, în condiþiile în care SNPa dat de
douã ori dividende în 2022 iar Medlife
niciodatã, un investitor începãtor ar
spune cã nu mai înþelege nimic din
bursa asta ºi ar merge sã se uite la meci.
Este adevãrat cã Medlife a fãcut o sea-
mã de achiziþii importate în ultima vre-
me, iar SNP are un constant declin de
producþie, dar totuºi disproporþia
rãmâne.

Sã ne uitãm puþin ºi pe raportãrile
companiei. În trimestrul al treilea al
anului trecut, SNP a avut o producþie
totalã de hidrocarburi de 119.000 bep
(barili echivalent petrol) pe zi.

CRISTIAN DOGARU
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CNBC:
”Inflaþia în
zona euro
atinge
recordul de
10,7%;
economia
încetineºte”

I
nflaþia din zona euro a crescut pe-
ste nivelul de 10% în octombrie,
ceea ce evidenþiazã severitatea
crizei costului vieþii din regiune ºi

pune presiune suplimentarã pe Banca
Centralã Europeanã (BCE), scrie
CNBC.

Conform datelor preliminare publi-
cate ieri de Eurostat, inflaþia a atins un
nivel anual de 10,7%, în octombrie,
cea mai mare valoare lunarã înregi-
stratã de la formarea zonei euro. Cele
nouãsprezece þãri ale blocului se con-
fruntã cu o creºtere generalizatã a pre-
þurilor de peste un an, în special la
energie ºi alimente, tendinþã ce a fost
accentuatã de invazia Rusiei în
Ucraina, la sfârºitul lunii februarie.

Datele de ieri vin dupã ce, sãptãm-
âna trecutã, o serie de þãri europene au
publicat estimãri ale inflaþiei, pentru
luna tocmai încheiatã. În Italia, inflaþia
de 12,8% a depãºit aºteptãrile anterio-
are ale analiºtilor, în vreme pentru
Germania ºi Franþa, estimãrile au fost
de 11,6% ºi 7,1%. Valorile reflectã
mãsurile luate de guverne, precum ºi
gradul de dependenþã pe care-l au sau
l-au avut þãrile faþã de importurile de
energie din Rusia, conform CNBC.

Joia trecutã, Banca Centralã Euro-
peanã – al cãrei obiectiv principal este
þintirea inflaþiei - a confirmat cã va
opera noi ridicãri ale ratelor dobânzi-
lor în lunile urmãtoare, în încercarea
de a reduce creºterea generalizatã a
preþurilor. Banca a afirmat cã a fãcut
un ”progres substanþial” în ceea ce pri-
veºte normalizarea ratelor din regiune,
dar ”se aºteaptã sã creascã în continua-
re ratele dobânzilor, pentru a asigura
revenirea în timp util a inflaþiei la þinta
pe termen mediu de 2%”, potrivit
sursei menþionate.

Christine Lagarde, preºedintele
bãncii, a afirmat sãptãmâna trecutã, la
conferinþa de presã ce a urmat ºedinþei
BCE în care s-a hotãrât creºterea
dobânzii cu 0,75%, cã probabilitatea
apariþiei unei recesiuni în zona euro
s-a intensificat.

Pe de altã parte, cifrele publicate
ieri aratã o creºtere a PIB-ului zonei
euro de 0,2%, în octombrie, dupã ce, în
trimestrul al doilea, Produsul Intern
Brut al celor nouãsprezece þãri ale blo-
cului urcase cu o ratã de 0,8%. Cu toa-
te cã pânã acum recesiunea a fost evi-
tatã, încetinirea activitãþii în zona euro
este evidentã. De altfel, mai mulþi eco-
nomiºti estimeazã o contracþie a
PIB-ului în acest trimestru, conform
CNBC.

ANDREI IACOMI

Greenpeace te vrea “în pace”, la
loc cu verdeaþã

C
omisia Europeanã este un “cru-
ciat verde” care are ca obiectiv
distrugerea Europei prin inter-
mediul unor politici energetice

care sfideazã legile fizicii. Oare
poate exista o altfel de interpre-
tare a deciziilor din ultimii ani,
privind tranziþia cãtre energia
verde doar prin simpla eliminare
a utilizãrii combustibililor fosili,
fãrã niciun alt plan de furnizare a
energiei compatibil cu standar-
dul de viaþã european?

Dar Comisia Europeanã este doar un
copil nevinovat în comparaþie cu organi-
zaþiile verzi Greenpeace, Client Earth
sau World Wildlife Fund (WWF). Pen-
tru aceste organizaþii “neguvernamenta-

le” nicio mãsurã nu este suficientã pen-
tru reducerea cât mai rapidã a emisiilor
de gaze cu efect de serã, inclusiv CO2,
deºi acesta are o concentraþie atmosferi-

cã de numai 0,04% ºi este funda-
mental pentru viaþa pe Pãmânt.

Conform unui articol recent
din Financial Times, Comisia
Europeanã este chematã în faþa
justiþiei de douã organizaþii eco-
logiste, Greenpeace ºi o alianþã
din care fac parte Client Earth ºi

WWF, deoarece a pus eticheta verde pe
gazele naturale ºi energia nuclearã.

“Gazele naturale sunt un puternic
combustibil fosil, care ameninþã secu-
ritatea energeticã europeanã ºi a con-
dus la creºterea acceleratã a preþurilor

energiei în Europa”, considerã Client
Earth, dupã cum aratã FT.

Nu conteazã cã afirmaþia sfideazã
orice logicã, iar reducerea forþatã a uti-
lizãrii combustibililor fosili sau nucle-
ari îi va trimite pe foarte mulþi europe-
ni cãtre locurile veºnice cu verdeaþã.

Având în vedere cã ºi europenii sunt
forme de viaþã bazate pe carbon ºi cã
expirã dioxid de carbon, trimiterea lor
cãtre locurile cu verdeaþã ar contribui la
reducerea semnificativã a emisiilor de
gaze cu efect de serã, mai ales cã vor fi
însoþiþi ºi de animalele lor de companie,
iar animalele crescute pentru hranã ar
putea fi lichidate în masã ºi oferite ca
ofrandã pentru iertarea multor pãcate.
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