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Scãdereainflaþiei
loveºte înperformanþa
dolaruluidinacestan
l În noiembrie, moneda americanã a avut cel mai mare declin lunar din ultimii doisprezece ani,
conform Reuters l Adrian Mitroi, profesor de finanþe comportamentale: ”Cred cã dolarul este deja
prea scump ºi nu mai promite nici profit, nici diversificarea riscului” l Adrian Codirlaºu, CFA
România: ”În urmãtoarele luni vãd volatilitate în jurul paritãþii, pentru dolar”

D
upã creºterea spectaculoasã
din acest an, ce a dus dolarul
american la cel mai ridicat
nivel din ultimele douã dece-

nii, strãlucirea monedei americane a
început sã pãleascã. În noiembrie,
Indicele Dolarului American (US
Dollar Index-DXY) a avut scãdere de
5%, cel mai mare declin lunar din ulti-
mii doisprezece ani, deprecierea con-
tinuând ºi în aceastã lunã, potrivit Re-
uters.

Conform analiºtilor, slãbirea dola-

rului apare în primul rând pe fondul
perspectivelor ca Rezerva Federalã sã
reducã pasul de creºtere a dobânzii de
politicãmonetarã, ca urmare a scãderii
inflaþiei. Existenþa unei anumite core-
laþii între preþul petrolului ºi moneda
americanã, precum ºi aspecte care þin
de tranzacþiile cu mãrfuri ºi costurile
finanþãrii sunt alte elemente care este
posibil sã fi avut impact asupra dina-
micii recente a dolarului, mai cred
specialiºtii consultaþi de ziarul
BURSA.

Adrian Codirlaºu:
”Intrarea inflaþiei pe un
trend descendent a dus la
anticipaþii cã Rezerva
Federalã îºi va tempera rata
de creºtere a dobânzilor”

Adrian Codirlaºu, vicepreºedinte
al CFARomânia, subliniazã cã scãde-
rea inflaþiei a fãcut ca piaþa sã antici-
peze cã banca centralã a Statelor Uni-
te va începe sã aibã o abordaremai re-

laxatã în ceea ce priveºte politica mo-
netarã.

Analistul ne-a declarat: �Inflaþia în
Statele Unite a scãzut ºi a intrat pe un
trend descendent. Acest lucru a dus la
anticipaþii cã Rezerva Federalã îºi va
tempera rata de creºtere a dobânzilor,
fapt anunþat de altfel ºi de Fed. Deoa-
rece dobânda nu va creºte atât de mult
pe cât se aºtepta piaþa, dolarul s-a
corectat�.

În noiembrie, Indicele Preþurilor
de Consumdin SUAa avut o creºtere

de 7,1% în dinamicã anualã, atât sub
cea din octombrie, cât ºi sub aºteptã-
rile economiºtilor, de 7,3%, conform
CNBC. Declinul vine dupã ce, în iu-
nie, indicele atinsese maximul ulti-
melor patru decenii, de 9,1%. Infla-
þia de bazã (ce exclude alimentele ºi
energia) s-a ridicat luna trecutã la
6%, sub nivelul de 6,3% din octom-
brie.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 9)

Graniþe ºi imperii

V
i se pare cã lumea urmeazã
calea inexorabilã a legii a
doua a termodinamicii? Cã
gradul de dezordine în aceas-

tã lume, entropia, creºte neîncetat fãrã
ca drumul cãtre distrugere sã poatã fi
oprit de ceva sau de cineva? Nimeni
nu poate fi sigur, dar nu sunt deloc pu-
þini cei convinºi cã acesta este valul de
care suntem duºi, chiar dacã oamenii
hrãnesc în continuare speranþa cã

mersul lucrurilor ar putea fi oprit,
împins cumva în altã direcþie, evitînd
astfel, fie ºi în ultimul moment, fune-
stul deznodãmînt.

Ceproduc acestemiºcãri (aparent?)
dezordonate care cresc tensiunile so-
ciale ºi incertitudinea cu privire la exi-
stenþa soluþiilor optime sau mãcar sal-
vatoare, respectiv la capacitatea gu-
vernãrii de a le gãsi, de a le formula
structurat ºi pune în operã?

Vã propun astãzi o cale mai puþin
bãtãtoritã în cãutarea unei explicaþii.
Cea care pleacã de la premisa cã
aºa-zisa lume post-modernã în care
ne-am cufundat nu este cîtuºi de puþin
un vast teritoriu necunoscut, dominat
�în mod natural� de incertitudine ºi
conflict, de �lebede negre� ºi alte tipu-
ri de structuri evenimenþiale non-de-
terministe, de vaste zonede inevitabilã
distrugere, nu se ºtie dacã în drumspre
un alt moment de reconstrucþie sau
doar spre neant. Ipoteza noastrã de lu-
cru este cã aceastã lume, aºezatã pe o
fundaþie tehnologicã diferitã de cea de
acum o sutã de ani, dar cu modele so-
ciale ºi politice deloc schimbate sau
mãcar renovate tinde cãtre refacerea
relaþiilor ºi structurilor de tip imperial.

(continuare în pagina 12)

Preþul
petrolului,
susþinut de
redeschiderea
economiei
Chinei
l Edward Moya, analist
Oanda: ”Preþurile þiþeiului
cresc în baza speranþei cã
situaþia cererii din China se
va îmbunãtãþi rapid”

P
reþurile futures ale þiþeiului
brut au continuat sã creascã ºi
ieri, pe pieþele externe, ca ur-
mare a relaxãrii treptate, de

cãtre China, a restricþiilor legate de
Covid. În plus, închiderea conductei
americane Keystone în urma unei
scurgeri de petrol a contribuit în mod
substanþial la ultimele miºcãri ale pre-
þurilor de pe piaþa de profil.

Preþul futures al barilului de petrol
Brent cu livrare în luna februarie a cre-
scut cu 1,1% în a doua parte a zilei de
ieri, la ICE Futures Europe, atingând
78,85 dolari. La Nymex SUA, preþul
petrolului West Texas Intermediate
(WTI) cu livrare în ianuarie a urcat cu
0,7%, la 73,71 dolari barilul la ora lo-
calã 08.27.

Compania TC Energy a închis con-
ductaKeystoneweekendul trecut, dupã
ce a fost detectatã o scurgere în Nebra-
ska, ºi nu a dat un termen pentru repor-
nirea acesteia, alimentând temerile cu
privire la aprovizionare, în Statele Uni-
te. Keystone transportã zilnic peste
600.000 de barili de þiþei canadian cãtre
Statele Unite, potrivit oilprice.com.

Cea mai recentã actualizare de la
TCEnergy aratã cã societatea a curãþat
o parte din scurgerea de 12.000 de ba-
rili, dar încã nu a furnizat un calendar
pentru repornirea conductei.

Redeschiderea Chinei, pe de altã
parte, este vãzutã ca fiind omãsurã de-
osebit de optimistã pentru cererea de
petrol, dupã ce lockdown-urile repeta-
te din acest an au pus preþurile pe curs
descendent. China este cel mai mare
importator de petrol din lume.

�Preþurile þiþeiului cresc în baza
speranþei cã situaþia cererii din China
se va îmbunãtãþi rapid, dar ºi a temeri-
lor cã oferta va fi þinutã strânsã atât de
Rusia, cât ºi de OPEC�, declarã, citat
de The National, Edward Moya, ana-
list la Oanda. În opinia sa, redeschide-
rea economiei Chinei se apropie - nu
se va întâmpla peste noapte, dar va
oferi un impuls major cererii în viito-
rul trimestru�.

Pe de altã parte, analiºtii de laChine-
se Haitong Futures au remarcat, potrivit
Reuters, cã, în timp ce redeschiderea
Chinei este încurs, infecþiile cuCovid în
marile oraºe din þara asiaticã sunt încã în
creºtere, ceea ce pune frâne oricãrui op-
timism prematur ºi, în consecinþã, limi-
teazã creºterea preþului petrolului.

Între timp, închiderea conductei
Keystone este aºteptatã sã determine
încã o scãdere a stocurilor de þiþei din
SUA, care ar avea, de asemenea, un
efect de susþinere a preþurilor, deºi
probabil temporar, pe durata repara-
þiilor. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

BAROMETRU ROMANIAN BUSINESS LEADERS:

Turismulºi IT&C-celemai
performantesectoareeconomice

T
urismul ºi IT&C reprezintã
cele mai performante sectoare
economice din cele 14 dome-
nii monitorizate de experþii

Romanian Business Leaders în ediþia
din acest an a Barometrului RBL, care
analizeazã starea economico-socialã a
þãrii noastre ºi evoluþia acesteia de la
un an la altul. Din cele 14 domenii
monitorizate, 10 sunt pe creºtere, 3 în
regres ºi unul stagneazã la nivelul mo-
nitorizat anul trecut.

�Per total, în 2022 faþã de 2021, se
pare cã România a accelerat dezvolta-
rea în multe domenii, deºi mai avem

foarte multe decalaje de recuperat. E
clar cã avemnevoie sã apãsãmpiciorul
pe acceleraþia modernizãrii admini-
straþiei publice, cu obiectivul pe de o
parte de a simplifica viaþa cetãþenilor
ºi a companiilor, ºi pe de altã parte de a
scãdea inechitãþile, printr-o colectare
mai eficientã a taxelor de la toþi contri-
butorii. Pe de altã parte suntem entu-
ziasmaþi sã remarcãmcãmunca ºi pro-
iectele de 11 ani ale Romanian Busi-
ness Leaders dau roade, iar imaginea
antreprenorilor se îmbunãtãþeºte ºi
apetitul românilor pentru antrepreno-
riat creºte�, a spus Dragoº Petrescu,

preºedinte Romanian Business
Leaders.

În privinþa sectorului ospitalitãþii,
preºedintele RBL a arãtat cã a crescut
apetitul românilor pentru turism în
acest an.

�Ne-am luat revanºa dupã doi ani
de pandemie, iar acest lucru este arãtat
ºi de cifrele din barometru. Capacita-
tea de cazare din România a fost cu
25% mai mare în 2022 comparativ cu
anul 2021.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

Candidaþii la statutul imperial sunt Europa ºi India. Pentru ca sã spere la beneficiile
maturitãþii imperiale, Europa trebuie sã devinã Statele Unite ale Europei în toatã
puterea, nu peste o sutã de ani, ci în mai puþin de un deceniu, altfel pierde orice
ºansã de a mai participa cu ceva succes la marea competiþie care va marca istoria
acestui secol. India are ºanse mult mai bune sã fie o parte întreagã la masa de joc a
viitorului imediat, chiar dacã nici unul dintre jucãtori nu se va osteni sã-i facã loc la
masa celor mari.


