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Învãþãmântul e pe ”roºu”

Î
ncet, dar aproape sigur, învãþãmâtul
autohton revine la online (scenariul
roºu). Diferenþa faþã de primãvarã
este cã atunci trecerea s-a fãcut brusc,

printr-o hotãrâre de la ”centru”, acum
este mult mai linã ºi decizia este localã.
În plus, actorii principali (elevi, profeso-
ri, pãrinþi...) sunt ceva mai pregãtiþi, nu
neapãrat tehnic, cât psihic, tabletele pro-
mise cu sutele de mii de guvern încã rãtã-
cesc pe diverse drumuri. Zilnic, grãdini-
þe, ºcoli gimnaziale, licee sau universitãþi
anunþã cã îºi trimit elevii/studenþii acasã,
de unde vor studia de la distanþã. Proble-
mele sunt majore pentru cei care au acces
la tehnologie, în cazul celor fãrã posibili-
tãþi materiale educaþia a devenit o pove-
ste din care au fost excluºi.

În Capitalã ”distanþarea” este aproape
totalã, inclusiv universitãþile decizând sã
treacã la scenariul roºu. Senatul Univer-

sitãþii din Bucureºti a decis derularea ac-
tivitãþii academice din cele 19 facultãþi
exclusiv în sistem online începând de
ieri.

Potrivit unui comunicat de presã al
UB, decizia vizeazã o perioadã de 14 zile
(22 octombrie - 4 noiembrie), urmând ca,
în funcþie de evoluþia situaþiei, perioada
sã se prelungeascã: “Senatul Universitã-
þii din Bucureºti a decis în ºedinþa de
astãzi, 21 octombrie 2020, derularea ac-
tivitãþii academice din cele 19 facultãþi
exclusiv în sistem online, începând de
mâine, 22 octombrie 2020. Decizia vize-
azã o perioadã de 14 zile (22 octombrie
2020 - 4 noiembrie 2020), urmând ca, în
funcþie de evoluþia situaþiei, perioada
mai sus menþionatã sã se prelungeascã”.

OCTAVIAN DAN
(continuare în pagina 14)

IMM-urile, în prima linie
pe frontul pandemiei

Î
ntreprinderile mici ºi mijlocii
sunt primele afectate de o crizã
economicã, atât la nivel naþional,
cât ºi în Uniunea Europeanã
(UE). Majoritatea companiilor
mici se confruntã, acum, cu difi-
cultãþi, pe fondul pandemiei de
Covid-19, cele mai multe luptând

pentru viaþa lor.
Specialiºtii spun ca, la noi, situaþia

este mai grea decât în UE, având în vede-
re faptul cã IMM-urile din þara noastrã nu
sunt atât de maturizate ca firmele din sta-
tele vestice.

Un sondaj publicat ieri de firma de
consultanþã McKinsey aratã cã peste ju-
mãtate dintre IMM-urile din Europa,
care împreunã asigurã locuri de muncã
pentru douã treimi din angajaþii de pe
continent, se tem cã nu vor supravieþui în
urmãtoarele 12 luni dacã veniturile nu îºi
vor reveni.

Sondajul a fost derulat în luna august,

înainte ca explozia cazurilor de infecþie
cu coronavirus în Europa sã oblige gu-
vernele sã impunã noi restricþii.

Conform lui Cristian Pârvan, secretar
general al Asociaþiei Oamenilor de Afa-
ceri din România (AOAR), IMM-urile
din România sunt ºi mai susceptibile de a
nu rezista, întrucât nu au avut timp sã se
maturizeze ca cele din vest: “De exem-
plu, întreprinderile din HoReCa, cele
care fac feþe de masã, ºerveþele etc., sunt
lanþuri de valoare care dacã nu sunt între-
þinute, atunci toþi cei care se aflã pe lanþ
suferã. Ultimul comunicat al INS privind
serviciile prestate pentru întreprinderi
aratã cã singurul sector care a crescut în
aceastã perioadã a fost zona de informa-
ticã. Odatã cu toate activitãþi au apãrut ºi
problemele, de suprasolicitare a reþelelor
etc. care nu se petreceau în mod curent.
Acesta este sectorul de servicii care a
crescut, restul au scãzut“.

Ovidiu Nicolescu, preºedintele de

onoare al Consiliului Naþional al Între-
prinderilor Private Mici ºi Mijlocii din
România (CNIPMMR), este de pãrere cã
circa douã treimi din IMM-uri, atât la ni-
velul UE, cât ºi în þara noastrã, sunt afec-
tate negativ de aceastã pandemie. “Dacã
mai þine pandemia un an, cred cã perico-
lul de nesupravieþuire a întreprinderilor
mici ºi mijlocii este de circa o pãtrime în
România ºi o cincime în UE“, ne-a spus,
ieri, domnul Nicolescu.

În opinia lui Dan Schwartz, Managing
Partner în cadrul RSM Romania, progra-
mele UE de susþinere financiarã anunþate
pânã acum nu sunt suficiente. În plus, an-
treprenorii vor sã facã business, nu sã
primeascã granturi, sã îºi desfãºoare acti-
vitatea, nu sã rãmânã pe linia de plutire,
ne-a spus domnia sa. Specialistul a men-
þionat cã cele pentru care existã o teamã
de insolvenþã a IMM-urilor sunt bãncile:
“Bãncile au teamã de insolvenþa clienþi-
lor lor, care ar avea un impact negativ

asupra afacerilor bãncii, pentru cã
împrumutrile companiilor care falimen-
teazã devin neperformante. De aceea,
bãncile sunt cele care ar trebui sã susþinã,
împreunã cu guvernele UE, activitatea
micilor întreprinderi“.

Potrivit sondajului McKinsey&Co,
citat de Reuters ºi preluat de Agerpres,
care a fost efectuat în rândul a peste
2.000 de IMM-uri din primele cinci eco-
nomii europene (Germania, Franþa, Ita-
lia, Spania ºi Marea Britanie), 55% din
aceste companii se aºteaptã sã îºi închidã
porþile pânã în luna septembrie a anului
urmãtor, dacã veniturile lor vor rãmâne
la nivelul actual.

Dacã traiectoria actualã se menþine,
unul din zece IMM-uri se aºteaptã sã de-
punã cererea de intrare în insolvenþã în
decurs de ºase luni.

EMILIA OLESCU
(continuare în pagina 16)

„Ne dorim o mai mare
mobilitate a sectorului privat
din Iran ºi România pentru
îmbunãtãþirea relaþiilor
comerciale bilaterale”

(Interviu cu doamna Neda Raefipour, Consilier economic al
Ambasadei Republicii Islamice Iran la Bucureºti)

l Volumul schimburilor comerciale bilaterale dintre Iran ºi
România, în primele ºapte luni ale anului, a scãzut la doar
40 milioane de euro

Reporter: Cum evaluaþi relaþiile bila-
terale economice dintre Iran ºi România,
în momentul de faþã?

Neda Raefipour: Datoritã relaþiei
constante de prietenie dintre cele douã
þãri, existenþei unor puncte comune în
domeniul cultural, ºi relaþiile economice
bilaterale s-au situat întotdeauna într-un

cadru caracterizat de calm ºi încredere
reciprocã. Existã încã amintirea achizi-
þionãrii de tractoare româneºti în memo-
ria poporului iranian, ºi în special a oa-
menilor din Provincia Tabriz.

A consemnat
ADELINA TOADER

(continuare în pagina 12)

R
elaþiile economice dintre Iran ºi România s-au fost în
permanenþã într-un cadru pozitiv, deºi primele luni ale
anului 2020 au înregistart scãderi ale volumului
schimburilor comerciale bilaterale ajungând la o valo-

are de doar 40 de milioane de euro. Cu toate acestea, oportuni-
tãþile de cooperare dintre þãrile noastre sunt multiple, iar o
mai mare mobilitate a sectorului privat atât din Iran, cât ºi din
România poate duce la îmbunãtãþirea relaþiilor comerciale bi-
laterale, considerã doamna Neda Raefipour, Consilier econo-
mic al Ambasadei Republicii Islamice Iran la Bucureºti. Dom-
nia sa ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre princi-
palele arii de cooperare dintre þãrile noastre, dar ºi despre opor-
tunitãþile pe care le putem fructific.

Economiile emergente au
intrat sub spectrul “buclei
distrugerii” dintre bãnci ºi state

Dupã declanºarea crizei datoriilor
suverane din Europa în 2008, dar
mai ales dupã perioada sa

acutã dintre 2010 ºi 2012,
aºa-numita “buclã a distrugerii”
(“doom loop”) a rãmas coºmarul
autoritãþilor europene.

În analiza “Regulating the
doom loop” de la European
Systemic Risk Board (ESRB),
din luna mai 2018, se aratã cã
“statele suverane sunt expuse ri-
scului bancar, iar bãncile sunt expuse ri-
scului suveran”, iar aceastã expunere re-
ciprocã poate conduce la alimentarea
unui cerc vicios cu efecte deosebit de
distructive.

Pe lângã numele de “bucla distruge-
rii” (“doom loop”), acest cerc vicios mai

este cunoscut ºi drept “bucla dia-
bolicã” din cauza implicaþiilor
sale deosebit de grave din punct
de vedere al riscului sistemic,
dupã cum se mai aratã în lucrarea
de la ESRB.

Autorii mai subliniazã cã “re-
formele recente nu abordeazã di-
rect problema expunerii bãncilor
la riscul suveran”, iar “bãncile din

zona euro nu sunt motivate prin regle-
mentãri sã-ºi administreze în mod pru-
dent expunerile faþã de guverne”.

(continuare în pagina 12)
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AªTEPTAT SÃ FIE CEL MAI MARE IPO DIN ISTORIE

Ant Group are toate aprobãrile
pentru listarea dualã
lLansarea pe pieþele din Hong Kong ºi Shanghai va avea loc în sãp-
tãmânile urmãtoarelAlibaba subscrie peste o cincime din IPO-ul Ant

Ant Group Co., companie controlatã
de Jack Ma, fondatorul gigantului
chinez de e-commerce Alibaba

Group Holding Ltd., a obþinut, sãptãmâna
aceasta, aprobarea finalã de care mai avea
nevoie - cea a autoritãþii de reglementare a
pieþei de capital din China - pentru lansa-
rea ofertei sale publice iniþiale (IPO) dua-
le prin care vrea sã atragã 35 de miliarde
de dolari. Compania þinteºte o evaluare
de circa 250 de miliarde de dolari în ope-
raþiunea de listare a sa la bursele din
Hong Kong ºi Shanghai (pe Star Market,
creatã dupã modelul Nasdaq), iar aceasta
este preconizatã sã fie cea mai mare lista-
re din toate timpurile, depãºind IPO-ul

lansat anul trecut de gigantul petrolier sa-
udit Aramco, care a atras 29,4 miliarde
de dolari. Înainte sã obþinã aprobarea au-
toritãþii chineze, Ant a primit, la data de
19 octombrie, unda verde pentru listarea
la Hong Kong Stock Exchange.

Preþul IPO, stabilit
sãptãmâna viitoare

Potrivit unor surse citate de presa
strãinã, Ant se va lista simultan pe cele
douã pieþe, în sãptãmânile care vin.

ALINA VASIESCU
(continuare în pagina 12)
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FLORIN JIANIU, PREªEDINTELE CNIPMMR:

IMM-urile - cele mai
lovite de crizã

Î
ntreprinderile mici ºi mijlocii (IMM)
sunt mai vulnerabile, fiind cele mai
afectate de crizã, susþine Florin Jianu,
preºedintele Consiliului Naþional al

Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii
din România (CNIPMMR).

Domnia sa ne-a spus cã, în acelaºi
timp, aceste firme creazã mai multe lo-
curi de muncã, ca dovadã cã, în perioada
2008-2010, au creat circa 10 milioane
de locuri de muncã, mare parte dintre
ele fiind pierdute de companiile mari.

Florin Jianu ne-a mai precizat cã
este nevoie mare de capital de lucru,
exemplificând cu numãrul mare de
aplicaþii pentru atragerea de fonduri
prin programele puse la dispoziþie de
stat: “Pentru programele susþinute de
stat prin care companiile pot accesa ca-
pital de lucru, doar astãzi (n.r. ieri) au
aplicat în câteva ore circa 20.000 de
companii, pentru microgranturile de
2.000 de euro sunt 23.000 de aplicaþii,
iar pentru IMM Invest au aplicat circa
76.000 de companii, fiind atins numã-
rul de 20.000 de contracte semnate“.n

OVIDIU NICOLESCU, PREªEDINTE DE
ONOARE CNIPMMR:

Circa douã treimi din
IMM-uri, afectate de
pandemie

Rezultatul sondajului efectuat la ni-
velul UE aratã gravitatea situaþiei
generatã de pandemia de Covid-19

ºi faptul cã IMM-urile sunt cele mai afec-
tate, este de pãrere Ovidiu Nicolescu,
preºedintele de onoare al Consiliului Na-
þional al Întreprinderilor Private Mici ºi
Mijlocii din România (CNIPMMR).

În opinia domniei sale, nu se pune pro-
blema sã disparã jumãtate din companiile
mici din UE, însã circa douã treimi din
IMM-uri, atât la nivelul UE, cât ºi în þara
noastrã, sunt afectate negativ de aceastã
pandemie. “Dacã mai þine pandemia un
an, cred cã pericolul de nesupravieþuire a
întreprinderilor mici ºi mijlocii este de cir-
ca o pãtrime în România ºi o cincime în
UE“, ne-a spus domnul Nicolescu.

Potrivit specialistului, toate acestea de-
pind foarte mult de politicile pe care le duc
GuvernelenaþionaleºiUniuneaEuropeanã:

(continuare în pagina 16)

DAN SCHWARTZ, MANAGING PARTNER
RSM ROMANIA:

“Bãncile ºi guvernele
ar trebui sã susþinã
activitateaIMM-urilor“

Niciun anteprenor nu se simte con-
forabil în condiþiile în care restric-
þiile impuse de politica guverna-

mentalã anti-Covid devin tot mai dure pe
zi ce trece, opineazã Dan Schwartz, Ma-
naging Partner în cadrul RSM Romania.

Printre altele, domnia sa subliniazã cã
ar trebui sã se gãsescã o soluþie la nivelul
UE pentru a se veni cãtre toate statele eu-
ropene cu recomandãri în ceea ce pri-
veºte politicile de sãnãtate publicã ce ar
trebui urmate ºi care sã fie structurate de
aceeºi manierã încât sã periciliteze în cea
mai micã mãsurã activitatea economicã a
micilor întreprinderi. Dan Schwartz ne-a
declarat: “Nu trebuie uitat cã micile
întreprinderi europene sunt cele care fur-
nizeazã majoritatea locurilor de muncã
în UE ºi ele trebuie susþinute.

Programele UE de susþinere financia-
rã anunþate pânã acum nu sunt suficiente.

(continuare în pagina 16)

CRISTIAN PÂRVAN, SECRETAR GENERAL
AOAR:

“Statul nu are o
strategie prin care
sã ajute mediul de
afaceri“

Sondajul realizat de McKinsey pare
foarte verosimil, pentru cã IMM-uri-
le sunt legate în general de sfera de

consum ºi dacã veniturile devin incerte,
atunci consumul scade ºi companiile mici
ºi mijlocii au de suferit, ne-a spus Cristian
Pârvan, secretar general al Asociaþiei Oa-
menilor de Afaceri din România
(AOAR). Domnia sa ne-a explicat: “Dacã
luãm IMM-urile din zona industriei, de
exemplu, la noi industria a scãzut cu
12-13% ºi atunci avem deservicii, care se
regasesc în zona IMM-urilor. Companiile
mici din România sunt ºi mai susceptibile
de a nu rezista, întrucât nu au avut timp sã
se maturizeze ca cele din vest. De exem-
plu, întreprinderile din HoReCa, cele care
fac feþe de masã, ºerveþele etc., sunt lanþu-
ri de valoare care dacã nu sunt întreþinute,
atunci toþi cei care se aflã pe lanþ suferã.

(continuare în pagina 16)


