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PREMIULUI NOBEL PENTRU ECONOMIE A
DEVENIT RIDICOL ªI TREBUIE ELIMINAT

Medaliedeaurpentru
distrugereaeconomiilor
cubanidehârtie ºibani
creaþidinnimic

R
iksbank, cea mai veche bancã
centralã din lume, acordã de
mai bine de cinci decenii un
aºa-numit Premiu Nobel pen-

tru economie, al cãrui titlu ofi-
cial este �Premiul Riksbank
pentru ºtiinþe economice înme-
moria lui Alfred Nobel�.

Printre laureaþii din acest an
s-a aflat ºi Ben Bernanke, fost
preºedinte al Federal Reserve,
în mandatul cãruia au fost lan-
sate mai multe programe de re-
laxare cantitativã, pentru a preveni co-
lapsul unor economii dominate de
bule ale creditãrii fãrã precedent isto-
ric ºi a menþine iluzia valorii pentru
majoritatea claselor de active
financiare.

Celelalte bãnci centrale, inclusiv
Riksbank, au fost obligate sã urmeze

politici similare pentru a preveni apre-
ciereamasivã a propriilormonede faþã
de dolar.

În cadrul politicilor de relaxare can-
titativã ale Bãncii Suediei au
fost achiziþionate prin tipãrire
obligaþiuni de stat, ipotecare ºi
ale companiilor, a cãror valoare
scade accelerat de mai multe
luni, pe fondul creºterii
dobânzilor. În aceste condiþii,
Riksbank a avertizat cã se va
confrunta cu un deficit de capi-

tal fãrã precedent, iar statul va trebui sã
contribuie la recapitalizare.

Cu alte cuvinte, ºi cea mai veche
bancã centralã din lume este, de facto,
insolventã, chiar dacã sunt utilizate tot
felul de noþiuni pompoase care sã
ascundã acest lucru.

(continuare în pagina 8)

ESTIMÃRI DIN ÞARA CU CEA MAI MARE
PRODUCÞIE DE PROFIL

Cererea de cãrbune -
posibil sã depãºeascã
oferta în urmãtorii ani
lDileep Srivastava, Bumi Resources din Indonezia:

”Isteria climaticã restricþioneazã din ce în ce mai mult

fondurile instituþionale ºi bãncile sã investeascã în sectorul

cãrbunelui”l Indonezia, cel mai mare furnizor de profil din

lume, a produs 614 milioane de tone de cãrbune în 2021,

din care 435 de milioane de tone pentru exportl IEA:

”Consumul mondial de cãrbune - la cel mai ridicat nivel din

istorie, în 2022”

C
ererea de cãrbune termal va
creºte, probabil, cu 3-4% la ni-
vel global, în 2023, dar produc-
þia s-ar putea sã nu se majoreze

în acelaºi ritm, deoarece actuala tendin-
þã a bãncilor de a numai finanþa proiec-
te pe cãrbune, împreunã cu efectele ul-
terioare ale pandemiei ºi ale rãzboiului
dus de Rusia în Ucraina sunt încã vãzu-
te ca impedimente majore, estimeazã
Bumi Resources din Indonezia, potrivit
hellenicshippingnews.com.

Bumi Resources Tbk este una din-
tre celemaimari companiiminiere din
Indonezia, þarã care este cel mai mare
furnizor de cãrbunedin lume, cuopro-

ducþie de 614 milioane de tone de cãr-
bune în 2021, din care 435 demilioane
de tone au fost exportate.

�Isteria climaticã restricþioneazã
din ce în ce mai mult fondurile institu-
þionale ºi bãncile sã investeascã în sec-
torul cãrbunelui, ceea ce duce la o si-
tuaþie în care cererea de cãrbune va
creºte, dar oferta va fi limitatã ºi prin
urmare preþurile ar putea rãmâne ridi-
cate, aproape de nivelurile din 2022�,
spune, , citat de S&PGlobal Commo-
dity Insights, Dileep Srivastava, direc-
tor independent ºi secretar corporativ
la Bumi Resources. (A.V.)

(continuare în pagina 12)

Anul rãzboiului

A
nul 2022 va rãmâne în Isto-
rie ca primul an al ultimului
rãzboi colonial al secolului
XX-lea. Un secol care a

început printr-un rãzboi declanºat tot
de Rusia, primul rãzboi mondial, ºi
care se încheie invitabil tot printr-un
rãzboi care nu este încã mondial pe
planmilitar dar este prin consecinþele
sale sociale ºi economice. Cum rãz-
boiul pãrea inevitabil încã de la
sfârºitul anului 2021, pregãtirea ºi
declanºarea sa nu avea cum sã nu in-
fluenþeze deja politica internã ºi in-
ternaþionalã a multor state. Deja re-
tragerea americanã din Afganistan �
de altfel, iniþiatã încã în timpul admi-
nistraþiei Trump � era un moment
strategic care viza întãrirea poziþiei
SUA în acest context, deºi nici astãzi

mulþi analiºti sau comentatori oneºti
nu par a înþelege asta. Deºi aceastã
conflagraþie nu pare - cel puþin la pri-
ma vedere, ca sã-l parafrazãm peMa-
rio Vargas Llosa, un rãzboi al
sfârºitului lumii - este totuºi un loc
real ºi virtual în care se confruntã
douã viziuni diametral opuse despre
lume: Putin ºi adepþii sãi care vor sã
conserve lumea la nivelul secolului
al XIX-lea ºi Lumea liberã care spri-
jinã Ucraina ºi crede cã viitorul este
deschis.

Din cauza acestui rãzboi care stãtea
sã înceapã, ºi în România anul 2022 a
început mai devreme, odatã cu forma-
rea unei coaliþii de guvernare supradi-
mensionate care sã asigure stabilitatea
în vremuri grele.

(continuare în pagina 3)

AMBASADORUL JAMES O’BRIEN, ªEFUL BIROULUI DE COORDONARE A SANCÞIUNILOR:

“Importul de
semiconductori al Rusiei
a scãzut cu 70%, în urma
sancþiunilor economice”

S
ancþiunile economice
impuse de SUA, UE
ºi alte þãri din lume, în
urma agresiunii ile-
gale a Rusiei în Ucra-
ina îºi fac simþite
efectele, înjumãtã-
þind fondurile ce pu-

teau fi folosite în rãzboi de regimul de
la Kremlin ºi reducându-i drastic sta-
tului rus importul de semiconductori
pentru echipamentele militare, a afir-
mat, în cadrul unui briefing de presã þi-
nut la Bruxelles, ambasadorul ameri-
can James O�Brien, ºeful Biroului de

Coordonare a Sancþiunilor. �Sancþiu-
nile au rãnit Rusia pe câmpul de luptã.
Rusia duce în acestmoment un rãzboi
static ºi lent. Îi lipsesc comunicaþiile
moderne, optica, echipamentele de
precizie ºi dronele necesare pentru a
lupta într-unmod rapid ºi acum forþe-
le ruse sunt obligate sã foloseascã
echipamente vechi, rachete vechi, sã
înregistreze erori în folosirea rachete-
lor navale ºi sã lupte într-un mod pe
care nu ºi l-a dorit.

GEORGEMARINESCU
(continuare în pagina 3)

SUA subliniazã rolul de lider
regional al României, în
contextul rãzboiului

A
ntony Blinken, secretarul de stat al SUA, subliniazã, într-o scrisoare
trimisã omologului sãu de la Bucureºti, rolul de leadership al þãrii
noastre laMareaNeagrã în actualul context geostrategic ºi politic ge-
nerat de rãzboiul declanºat ilegal de Federaþia Rusã în Ucraina, aratã

într-un comunicat de presã Ministerul Afacerilor Externe. (G.M.)
(continuare în pagina 3)
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�Degringolada partidelor din arcul guvernamental de dupã
Consiliul JAI aratã cât de fragilã este totuºi aceastã
stabilitate ºi dacã nu o doboarã - încã! - e doar pentru
cã rãzboiul din Ucraina este însã fãrã un sfârºit
previzibil�.


