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Exportul gazelor
lichefiate din
America în Europa -
un dezastru ecologic

F
izica este ºtiinþa care studiazã
materia, componentele sale
fundamentale, miºcarea prin
spaþiu ºi timp, precum ºi rela-

þiile dintre energie ºi forþã. De-
finiþia din Wikipedia este com-
pletatã de “fizica este una din-
tre disciplinele ºtiinþifice fun-
damentale, al cãrei scop prin-
cipal este înþelegerea modului
în care funcþioneazã Universul”.

Dar fizica nu mai reprezintã
nimic pentru autoritãþile din
Europa ºi Statele Unite, o stare deplo-
rabilã pentru civilizaþia occidentalã,
care se limiteazã, mai nou, doar la ide-
ologii distructive. Iar subordonarea
ºtiinþei în faþa ideologiilor a fost mereu
o caracteristicã a celor mai întunecate
perioade din istoria omenirii.

Propaganda oficialã aratã, cel puþin
de la declanºarea ostilitãþilor din Ucra-
ina, cã dependenþa Europei de gazele
naturale din Rusia se poate rezolva re-

lativ uºor. Una dintre soluþii o
reprezintã importul gazelor na-
turale lichefiate (GNL) din Sta-
tele Unite, chiar dacã cea mai
mare parte a producþiei este ob-
þinutã prin fracturare hidraulicã,
o procedurã demonizatã de
fiecare “verde” mândru de
numele lui.

Extracþia gazelor prin fracturare re-
prezintã, însã, doar o parte din adevã-
rata dimensiune a dezastrului ecolo-
gic, dimensiune cãreia i se adaugã
transportul în formã lichefiatã cãtre
Europa.

(continuare în pagina 9)

GOLDMAN SACHS:

”Preþul gazelor
naturale în Europa va
scãdea cu circa 30%,
în urmãtoarele luni”
l ”Echipa noastrã estimeazã o nouã scãdere a preþului
gazelor în primul trimestru, înainte de o creºtere bruscã în
vara viitoare, când depozitele vor fi reumplute”

P
reþul gazelor naturale în Eu-
ropa va scãdea cu circa 30%
în urmãtoarele luni, pe mãsu-
rã ce problemele de aprovi-

zionare se vor ameliora temporar, cre-
de Goldman Sachs, potrivit CNBC.

La hub-ul Dutch Title Transfer Faci-
lity (TTF), ce este principalul etalon eu-
ropean pentru preþul gazelor naturale,
marþi tranzacþiile se fãceau în jurul a
120 de euro pe megawatt-orã. Însã,
Goldman se aºteaptã ca aceastã referin-
þã sã coboare pânã la 85 de euro pe me-
gawatt-orã, în primul trimestru al anu-
lui viitor, potrivit sursei menþionate.

Este o schimbare majorã faþã de ni-
velurile din august când, în contextul

marcat de invazia Rusiei în Ucraian ºi
presiunile ulterioare puse asupra mi-
xului energetic al Europei, preþurile au
atins recorduri istorice, de peste 340 de
euro pe megawatt-orã. Ulterior, preþul
a scãzut, pe fondul mai multor factori,
între care: umplerea aproape completã
a depozitelor de gaze a Europei pentru
aceastã iarnã; temperaturile ce au fost
mai blânde decât se aºtepta, întârziind
astfel începutul perioadei de consum
intens; precum ºi o supraofertã de gaz
natural l ichefiat (GNL), scrie
publicaþia americanã.

ANDREI IACOMI

(continuare în pagina 4)

CORESPONDENÞÃ DIN ANTALYA

Burcea, Paralela 45:
“Bugetul de
promovare turisticã a
României este jenant”

B
ugetul de promovare turisticã
a României pentru anul 2022
anunþat de Ministerul Antre-
prenoriatului ºi Turismului

este unul jenant, la nivelul bugetului
unei simple companii, susþine Alin
Burcea, CEO al agenþiei de turism Pa-
ralela 45.

“În privinþa promovãrii turistice,
statul român stã. Cã de aia e stat. Nu ne
ajutã deloc. Nu poþi sã faci promova-
rea României cu 1,5 milioane euro.
Ãsta e buget de firmã, nu de þarã. 1,5
milioane euro - buget de promovare a
României - e jenant. Vã dau un exem-
plu: la târgul internaþional de la Lon-
dra, cel mai mare târg de business,
domnul preºedinte al Consiliului Con-
curenþei a considerat cã un astfel de
sprijin privind participarea companii-
lor româneºti la târguri reprezintã aju-
tor de stat. S-au fãcut diferite artificii
de cãtre minister pentru ca sã nu plãtim

participarea. Sunt trei sau patru com-
panii care merg la târgul de la Londra,
80% sã gãsim parteneri pe outgoing –
români în strãinãtate, 20% pentru turi-
smul de incoming. Am gãsit noi o che-
stie, sã mergem aºa pe asociaþie, dar în
programul oficial al târgului nu apare
nicio agenþie. Deci România va apãrea
cu ANAT; nu apãrem cu agenþiile de
turism, pentru cã nu s-a putut”, a de-
clarat Alin Burcea, în cadrul
conferinþei de presã susþinutã în
Antalya, dupã ºedinþa de bilanþ a
agenþiei Paralela 45.

Alin Burcea a mai spus cã fostul
ministru Claudiu Nãsui a fãcut mai
multe pentru turism decât actualul mi-
nistru Cadariu, referindu-se în special
la aprobarea mãsurii de sprijin
HoReCa 1.

G.M.

(continuare în pagina 3)

"Criptomonedele,
pesimismpe
termenscurt"
(Interviu cu Pietari Laurila, Popular Investor eToro)

Reporter: Care au fost primii paºi
pânã când aþi reuºit sã deveniþi un in-
vestitor cunoscut?

Pietari Laurila: Am început sã
investesc în 2004, dupã ce am urmat
un curs de finanþe la universitate. La
curs mi s-a spus cã este dificil sã faci
bani pe piaþa bursierã, aºa cã nu prea
aveam mari aºteptãri când mi-am de-
schis primul meu cont de tranzacþio-
nare. Spre surprinderea mea, strate-
gia mea de investiþii a început sã fun-
cþioneze bine încã de la început, iar
în 2011 am devenit investitor cu nor-

mã întreagã.
Din 2011 pânã în 2020 mi-am inve-

stit proprii bani în acþiuni. Apoi am de-
scoperit cã eToro oferea copy trading -
o modalitate prin care alte persoane
puteau investi copiind strategia mea.
Mi-a plãcut conceptul ºi m-am alãturat
platformei la sfârºitul anului 2020.

Reporter: Care a fost evoluþia
dumneavoastrã ca investitor pe eToro?

A CONSEMNAT
EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 9)

CÃLIN
RECHEA

C
riptoactivele vor continua sã fie populare, pe termen lung, deoare-

ce mulþi traderi apreciazã oportunitãþile generate de volatilitatea

lor, este de pãrere Pietari Laurila, Popular Investor eToro. Acesta

este, însã, pesimist în ceea ce priveºte piaþa cripto pe termen

scurt. Printre altele, Pietari Laurila ne-a explicat, în cadrul unui interviu:

”Criptoactivele sunt corelate cu NASDAQ, care cred cã este supraeva-

luat. Dacã NASDAQ va scãdea în urmãtoarele 6-12 luni, aºa cum cred

eu, acest lucru ar trebui sã influenþeze criptoactivele. Un alt motiv pen-

tru care sunt pesimist este pentru cã eu cred cã bãncile centrale vor

continua sã înãspreascã politica monetarã pânã în 2023. Din punct de

vedere istoric, ratele mai mari ale dobânzilor au avut un efect negativ

pentru cripto”.

Laurila subliniazã cã, personal, nu investeºte în criptoactive, deoarece

pe aceastã piaþã nu se plãtesc dividende în numerar.


