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De ce ameninþã epidemia de
coronavirus securitatea
alimentarã a Statelor Unite?

J
urnalistul Christopher Leonard
scria, în cartea sa “The Meat
Racket: The Secret Takeover of
America’s Food Business” din

2014, cã “doar o mânã de com-
panii produc aproape toatã
carnea consumatã în Statele
Unite, iar Tyson este rege
printre acestea”.

Aici s-a ajuns dupã zeci de
ani de concentrare a sectorului
agricol ºi alimentar din cea mai
mare economie a lumii, iar ex-
tinderea epidemiei de coronavirus ara-
tã cât de fragil este un astfel de sistem
ºi cât de periculoasã este o astfel de
“evoluþie” pentru siguranþa alimentarã
a unei þãri.

Criza de pe piaþa cãrnii din SUA,
generatã de ruperea brutalã a lanþurilor
de distribuþie, a fost marcatã atât de

creºterea explozivã a unor preþuri, dar
ºi de ºtiri incredibile referitoare la di-
strugerea animalelor de cãtre fermieri
sau aruncarea laptelui, pe fondul înce-

tãrii activitãþii unor mari unitãþi
de procesare.

O ºtire Bloomberg recentã
arãta cã preþul en-gros al cãrnii
de vitã a crescut pânã la un nou
record la sfârºitul lunii trecute,
de 367,56 dolari pentru 100 de
livre (circa 45,4 kg), conform
datelor de la Departamentul

Agriculturii (USDA).
La mai puþin de douã sãptãmâni, re-

cordul a rãmas mult în urmã, dupã o
creºtere de aproape 28%, pânã la
468,58 dolari (vezi graficul). Faþã de
începutul anului, creºterea a fost de
125%.

(continuare în pagina 12)
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WALID MOUSSA, PREªEDINTELE MONDIAL AL
FEDERAÞIEI INTERNAÞIONALE IMOBILIARE:

„Criza Coronavirus va orienta
cererea din imobiliare cãtre
casele accesibile ca preþ”

P
iaþa noastrã imobiliarã este
una dintre cele mai atractive
ºi cu potenþial, oameni de afa-
ceri de calibru internaþional

fiind interesaþi sã investeascã în ea,
ne-a spus, într-un interviu, Walid
Moussa, Preºedintele Mondial al Fe-
deraþiei Internaþionale Imobiliare
(FIABCI).

În opinia sa, criza prin care trecem
pune acelaºi tip de probleme tuturor
pieþelor imobiliare de la nivel global,
chiar dacã, de obicei, acestea au pun-
cte comune, dar ºi problematici care
le diferenþiazã una de alta.

Unul dintre efectele pandemiei de
Covid 19 în sectorul de real estate, pe
plan mondial, va fi cererea crescutã în
segmentul locuinþelor accesibile ca
preþ, este de pãrere Walid Moussa - om

de afaceri de prestigiu internaþional,
care activeazã în domeniul imobiliar
din întreaga lume. Preºedinte al Sindi-
catului Imobiliar din Liban (REAL) ºi
preºedintele fondator al FIABCI -
Liga Þãrilor Arabe, Moussa are rolul
de Ambasador Economic al Confede-
raþiei de Afaceri din Andorra (CEA),
reprezentându-i interesele în Orientul
Mijlociu.

Fondatã în 1951, FIABCI este o or-
ganizaþie multidisciplinarã, care inclu-
de 40 de profesii din sfera imobiliarã,
fiind prezentã în peste 49 de þãri, de pe
toate continentele.

EMILIA OLESCU
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Proiectul ASF este condus
spre deces de o echipã
de neprofesioniºti

S
untemÎntr-operioadã încare,
ca niciodatã pânã acum, pie-
þele financiare nebancare
sunt în fierbere ºi puþini
sunt cei care îºi mai amin-
tesc de data de 30 aprilie
2013 când a luat fiinþã Au-

toritatea de Supraveghere Financiarã a
României. Unind sub aceeaºi condu-
cere trei foste autoritãþi (Comisia Na-
þionalã de Valori Mobiliare, Comisia
de Supraveghere a Asigurãrilor ºi Co-
misia de Supraveghere a Pensiilor Pri-
vate), asupra cãrora planau informaþii
de suficienþã, neperformanþã ºi chiar
corupþie, noua Autoritate reprezenta
pentru cele trei pieþe semnalul unei noi
abordãri, europene în ceea ce priveºte
legislaþia, autorizarea ºi controlul. Din
pãcate, aceastã decizie lãudabilã a gu-
vernului Ponta, a demarat cu grave

probleme de imagine în sectorul asi-
gurãrilor care au culminat cu schimba-
rea primului preºedinte al Autoritãþii,
dar ºi cu o necesarã restructurare la ni-
velul Consiliului ASF ºi a direcþiilor
de specialitate. Acest rol l-a jucat al
doilea preºedinte, Miºu Negriþoiu,
care a reuºit sã ordoneze nevoile pieþei
prin proiecte la nivelul celor trei secto-
are de activitate. Din pãcate, acesta a
fost victima deciziei politice a unui
fost prim-ministru, Mihai Tudose, su-
pãrat cã Miºu Negriþoiu nu i-a promo-
vat o persoanã pe care o susþinea. Din
nefericire, toate programele iniþiate de
Miºu Negriþoiu au fost nãruite sub
preºedinþia celui de al treilea preºedin-
te ASF, Leonard Badea, perioadã tri-
stã în viaþa ASF ºi a pieþelor financiare
nebancare, caracterizatã prin lipsa to-
talã de transparenþã, frica de decizie ºi

o politicã de personal prin aducerea în
Autoritate a unei pleiade de nespecia-
liºti, de regulã rude ºi prieteni ai politi-
cienilor, ascunºi în tot felul de direcþii
care nu se încadrau în obiectul princi-
pal de activitate al ASF. S-a ajuns
astfel la trista situaþie în care peste
50% din angajaþii ASF nu lucreazã în
sectoarele de specialitate: pieþele de
capital, pensii private ºi asigurãri. De
altfel nici membrii Consiliului ASF nu
justificã prin activitatea lor calitatea în
care au fost numiþi de trio-ul Dragnea,
Vâlcov, Socol. Simpla radiografie a
angajaþilor din ASF aratã (nu ºtiu de ce
nu se publicã organigrama ºi numele
fiecãrui angajat) gradul de rudenie,
prietenie ºi relaþie cu politicieni, tran-
sformând ASF dintr-o instituþie inde-
pendentã politic, finanþatã de actorii
din pieþe supravegheaþi ºi autorizaþi de

ASF, într-o instituþie obedientã faþã de
PSD.

În toate programele pe care ASF
le-a derulat în perioada 2013-2018,
transparenþa decizionalã a fost o cerin-
þã a entitãþilor din piaþã, obligate sã ra-
porteze periodic deciziile, situaþiile fi-
nanciare sau sã prezinte orice eveni-
ment din viaþa acestora. Din pãcate cea
mai netransparentã instituþie este chiar
Autoritatea care în ultimul an ºi jumã-
tate nu a avut decât apariþii sporadice,
membrii Consiliului lipsind de la Con-
ferinþe ºi dezbateri, lucrând acte nor-
mative pe ascuns, fãrã consultarea ac-
torilor din piaþã sau avizând cu ochii
închiºi acte îndreptate împotriva
performanþelor pieþei, aºa cum a fost
cazul defunctei OUG nr. 14/2018.

MIRCEA URSACHE

ESTIMÃRI PENTRU PERIOADA
POST-COVID-19:

Economiile se vor redeschide,
dar lucrul de acasã va fi
menþinut multã vreme
l Companiile din tehnologie, servicii financiare ºi asigurãri
au investit în instrumente de lucru la distanþã ºi nu dau
semne cã vor reveni la vechiul model de afaceril “Revenirea
la locul de muncã se va produce mult mai încet decât arãtau
aºteptãrile”, spune Liz Fealy, ºef al departamemtului de
forþã de muncã globalã din cadrul EY

E
xperþii din diverse zone de acti-
vitate anticipeazã cã odatã ce
se va încheia pandemia de co-
ronavirus (Covid-19), viaþa nu

va reveni la normal pe piaþa muncii,
iar lucrul de la distanþã va fi menþinut
o bunã perioadã de timp, poate chiar
pentru totdeauna în unele cazuri.

O analizã realizatã de CNBC aratã
cã, spre exemplu, în SUA, în timp ce
preºedintele Donald Trump îndeam-
nã statele sã permitã reluarea activi-
tãþilor economice, companiile din
tehnologie, servicii financiare, asi-

gurãri ºi alte industrii care pot func-
þiona cu succes prin intermediul in-
ternetului aleg sã îºi menþinã angaja-
þii acasã.

Conform sursei, liderii corporaþiilor
aºteaptã o combinaþie sigurã de testare
în masã, tratament eficient împotriva
Covid-19, urmãrirea contactelor ºi,
eventual, chiar un vaccin, înainte sã ia
în considerare revenirea angajaþilor la
birou.

A.V.
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