
12 pagini

n Conceptele ESG, mixed-use ºi
eficienþa energeticã – prioritare
pentru investitorii din real-estate

PAGINA 9

n Blocaþi într-o situaþie jenantã pentru
toatã lumea PAGINA 10

n SIF Banat-Criºana vinde din unitãþile
deþinute prin SIF Hoteluri

PAGINA 9

n Nici dupã ieftiniri semnificative,
vedetele AeRO nu pot fi considerate
subevaluate PAGINA 10

n Europa nu are nicio ºansã în faþa
Chinei în cursa pentru gazele
lichefiate din Qatar PAGINA 12

GRAM AUR = 269,1826 RON FRANC ELVEÞIAN = 5,0192 RON EURO = 4,9253 RON DOLAR = 4,7918 RON

n ÎN VALOARE DE 5,2 MILIOANE DE LEI /
Safetech a semnat un contract cu
Serviciul de Telecomunicaþii Speciale

PAGINA 2
n Operatorul restaurantelor KFC ºi Pizza Hut

din regiunea MENA va atrage pânã la 1,8
miliarde de dolari prin IPO PAGINA 2

Miercuri, 23 noiembrie 2022, nr. 224 (7254), anul XXXII

RAPORTUL GLOBAL DEBT MONITOR DE LA IIF

Datoriile scad la nivel
global, povara
datoriilor continuã sã
creascã în economiile
emergente

D
atoria globalã a scãzut cu
6,45 trilioane de dolari în T3
2022, pânã la 290,6 trilioane
de dolari, pe fondul creºterii

rapide a costurilor de finanþare.
Aceasta este a doua scãdere tri-
mestrialã consecutivã, dupã 14
creºteri consecutive, din T4
2018 pânã în T1 2022.

La scãderea de 6,45 trilioane
de dolari, pieþele emergente au
contribuit cu 2,45 trilioane de
dolari, iar economiile avansate cu 4
trilioane de dolari, ca urmare a scãde-
rilor masive din Japonia, Franþa, Ma-
rea Britanie ºi Canada. Cele mai mari
scãderi de la nivelul economiilor
emergente s-au înregistrat în China,
Rusia ºi Coreea de Sud.

Povara datoriei globale, exprimatã
prin raportarea acesteia la Produsul
Intern Brut global, a scãzut cu un punct
procentual faþã de trimestrul prece-

dent, pânã la 343,3%, conform
ultimului raport Global Debt
Monitor (GDM) de la Institute
of International Finance (IIF).

Pe fondul scãderii datoriei
globale cu 6,45 trilioane de do-
lari, PIB-ul global nominal a
scãzut cu 1,6 trilioane de dola-

ri, pânã la circa 84,7 trilioane de dolari,
cel mai redus nivel din T1 2021. Faþã
de aceeaºi perioadã a anului trecut,
PIB-ul global a scãzut cu 0,4 trilioane,
în timp de datoria globalã a scãzut cu 9
trilioane de dolari.

(continuare în pagina 12)

RAPORT AL CONSILIULUI CONCURENÞEI

Presiune concurenþialã
scãzutã în sectorul
gazelor naturale

C
ondiþiile de concurenþã în
sectorul gazelor naturale s-au
alterat pe parcursul anului
2022, potrivit Indicelui Agre-

gat de Presiune Concurenþialã, se ara-
tã în Raportul Consiliului Concurenþei
pentru anul 2022.

“Pe baza Indicelui Agregat de Pre-
siune Concurenþialã, pe care îl calcu-
lãm în fiecare an, am observat o in-
tensificare, în anul 2022, a concuren-
þei în industria transportului rutier de
mãrfuri ºi chiar a sectorului asigurã-
rilor auto, însã ºi o alterare a condiþii-
lor de concurenþã în sectorul gazelor
naturale. Industria gazelor naturale
ºi a energiei electrice continuã sã fie
subiectul principal al dezbaterilor
zilnice. Perturbãrile majore din ace-
ste douã sectoare sunt cauzate de fac-
tori externi, precum limitarea livrãri-
lor cãtre Europa de gaze din Rusia,
incertitudinea privind rãzboiul din
Ucraina ºi creºterea preþului certifi-

catelor de emisii de CO2. Efectul
acestor factori, în sensul creºterii
preþurilor atât pe piaþa gazelor natu-
rale, cât ºi a energiei electrice, a fost
accentuat ºi de scãderea ofertei in-
terne: o producþie mai scãzutã atât de
gaze naturale, cât ºi de energie elec-
tricã”, susþine, în preambulul docu-
mentului citat, Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele Consiliului Concurenþei.

Topul primelor 5 industrii din punct
de vedere al presiunii concrenþiale
(n.red. – un mediu concurenþial ridi-
cat) a rãmas neschimbat în 2022, ser-
viciile de consultanþã IT rãmânând pe
primul loc – 75%, urmate de comer-
cializarea de îmbrãcãminte ºi încãlþã-
minte – 70,4%, canale TV cu platã –
68,2%, servicii IT de outsourcing –
65,%, ºi servicii de arhitecturã –
63,7%.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Ozidinviaþa lui
VladimirVladimirovici

B
unã dimineaþa, mult prea iu-
bite ºi stimate neîntrecut
Aþîþãtor de rãzboi, neobosit
Împilator al popoarelor, de-

grabã Aruncãtor în temniþi ºi casap al
celor nesupuºi, Pãrinte al gropilor co-
mune ºi al crimelor genocidare înfãp-
tuite de brava noastrã armatã în marea
”Operaþiune Specialã”, Tãtuc al tutu-
ror ruºilor care încã refuzã sã deschidã
ochii, nu care cumva sã fie obligaþi sã
vadã ororile nãscute din somnul raþiu-
nii lor! Bunã dimineaþa ºi voia sã þi se
împlineascã în cea de a 273 zi de glo-
rioasã luptã împotriva juraþilor noºtri
duºmani, aciuaþi în istoricele þinuturi
ale Rusiei, vremelnic stãpînite de re-
negaþii noºtri fraþii de sînge, de orto-
doxie ºi de stalinism, cãzuþi sub pute-
rea strãinilor aþîþãtori de urã împotriva
luminatei ºi binevoitoarei stele civili-

zatoare a Kremlinului. Acum ºi în ve-
acul vecilor, sã ni te þinã Atotputerni-
cul în sãnãtate, putere ºi neîmpãcatã
urã împotriva tuturor.

Bunã dimineaþa! Ce ar dori glorio-
sul urmaº al iluºtrilor þari ai KGB-ului
sã se împlineascã în ziua de azi? Cu ce
sã îþi înseninãm cugetul ºi simþirea?
Desigur, cu veºti bune. Ne pregãtim de
rezistenþã totalã, fãrã fisurã, inexpu-
gnabilã în Dombas. Linia Maginot la
pãtrat, la puterea a treia, a zecea. Pla-
nul de distrugere sistematicã a Ucrai-
nei a fost reactualizat ºi se îndepli-
neºte, zi de zi, fãrã ezitare, fãrã rabat ºi
fãrã amînare. Plin de succes. Au mai
cãzut vreo douã centrale nucleare din
sistem, au fost scoase din funcþiune
încã vreo trei zone ale reþelelor de cu-
rent ºi aprovizionare cu apã.

(continuare în pagina 3)

”Iranienii sunt dornici
sã investeascã în

România”
(Interviu cu Excelenþa Sa, domnul Seyed Hossein Sadat Meidani,

Ambasadorul Republicii Islamice Iran În România)

l ”Iranul este hotãrât sã-ºi dezvolte relaþiile cu România” l ”Vârful schimburilor
comerciale dintre cele douã þãri a fost atins în anii 1980 - aproape 1,5 miliarde de
dolari” l ”Avem investitori care sunt dispuºi sã-ºi aducã capitalul ºi tehnologia
aici, în loc sã le ducã în alte þãri”

Reporter: Care sunt relaþiile actua-
le dintre Iran ºi Uniunea Europeanã, la
nivel economic ºi politic?

E.S. Seyed Hossein Sadat Meidani:
Republica Islamicã Iran a evidenþiat
întotdeauna cã are relaþii excelente cu
toate þãrile lumii, inclusiv cu cele eu-
ropene. Iranul ºi Europa au relaþii
istorice. În general, Iranul ºi Europa
au multe interese economice ºi politi-
ce comune. Totodatã, împãrtãºesc
aceleaºi valori ºi interese în multe pri-
vinþe. Din pãcate, pãrþi terþe au împie-
dicat mereu îmbunãtãþirea relaþiilor
dintre Iran ºi UE, fie prin manipularea
adevãrului ºi a imaginii Iranului în
Europa, fie prin impunerea de impe-
dimente care îi împiedicã pe europeni
sã aibã relaþii economice normale cu
Iranul. Drept urmare, starea actualã a
relaþiilor dintre cele douã pãrþi nu este
la un nivel dezirabil. Cu siguranþã,
Iranul este gata sã remedieze situaþia

pe baza respectului ºi a responsabili-
tãþii.

Reporter: În decembrie 2021 s-au
împlinit 140 de ani de la recunoaºterea
de cãtre Iran a independenþei Rom-
âniei, iar luna iulie 2022 a marcat a
120-a aniversare a relaþiilor diplomati-
ce Iran-România. Cum au evoluat re-
laþiile dintre cele douã þãri în toþi aceºti
ani?

E.S. Seyed Hossein Sadat Meidani:
În fapt, Iranul a fost una dintre primele
þãri non-europene care a recunoscut
România, iar de atunci mereu s-au sta-
bilit relaþii politice ºi economice între
cele douã þãri, bazate pe mai multe in-
terese comune ºi reciproce. Iranul se
numãrã printre cei mai vechi parteneri
ai României pe continentul asiatic ºi în
2022, când sãrbãtorim cea de-a 120-a
aniversare a relaþiilor diplomatice,
este hotãrât sã-ºi dezvolte ºi sã-ºi ex-
tindã relaþiile cu România. În general,

valorile ºi interesele comune ale celor
douã þãri sunt mult mai multe decât
cele care diferã. Consolidarea relaþii-
lor dintre Iran ºi România în formate
bilaterale ºi multilaterale va duce la
prosperitatea economicã a celor douã
naþiuni.

E.S. Seyed Hossein Sadat
Meidani: ”Iranul se numãrã
printre primele 25 de puteri
economice ale lumii, dupã
PIB bazat pe paritatea
puterii de cumpãrare”

Reporter: Cum au evoluat schim-
burile comerciale România-Iran în
2022, faþã de anul anterior? Care sunt
principalele produse livrate de Iran în
þara noastrã?

E.S. Seyed Hossein Sadat Meidani:
Republica Islamicã Iran ºi România au
avut întotdeauna relaþii economice ºi

comerciale relativ bune, astfel încât
vârful comerþului dintre cele douã þãri
a fost atins în anii 1980 - aproape 1,5
miliarde de dolari. Dupã o scãdere în
2019-2020, ne bucurãm cã în
2021-2022, cele douã þãri sunt pe un
drum bun din punct de vedere econo-
mic.

Potrivit Institutului Naþional de
Statisticã din România, volumul
schimburilor economice directe între
Republica Islamicã Iran ºi România a
fost de aproape 500 de milioane de do-
lari în 2021, iar în primele opt luni ale
anului 2022 volumul comerþului este
de aproximativ 250 de milioane de do-
lari.

Sã faci afaceri cu Iranul este atrac-
tiv pentru comunitatea de business.

A CONSEMNAT
ALINA VASIESCU
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CÃLIN
RECHEA

“Un orizont de aur la rãsãrit se-aratã. Cît despre-Apus, sã piarã el

în foamea ºi frigul ce le vom coborî asupra lor, în sãrãcie ºi nevoi,

în zloatã, în neagra sãrãcie sã se zbatã, cãci le vom lua ºi aurul cel

negru ºi aurul de spic ºi tot ce au nevoie ca lumea sã ºi-o þinã”.


