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O lume plinã de
NU… uri!

O
lume a refuzului, a negaþiei, a

respingerii, rece, mineralã, in-
capabilã sã vibreze, sã se de-
schidã pentru realizarea aspi-

raþiilor celui ce cautã o cale spre reali-
zare. ªocul ciocnirii neîncetate de zi-
dul lui NU, dominantã a condiþiei
umane în modernitatea bîntuiutã de
înstrãinare ºi mecanismele ei
implacabile de reproduce în
masã. Ilustrãri de geniu, de la
Kafka, la prea puþin înþelesul,
dar mult apreciatul musical
”Chicago”. V-o spune din ini-
mã Roxi Hart, o puteþi crede pe
cuvînt! Întîmplãtor sau nu, at-
mosfera noastrã post electoralã
pare desprinsã din acest univers disto-
pic al atotputernicului ºi omniprezen-
tului refuz, NU!

Nu, corcitura toxicã dintre prea pu-
þin istoricul PNL ºi refugiaþii defun-
ctului PDL, nu este mîrþoaga cu ºapte
inimi în piept, pe care jarul oferit ge-
neros pe tava prezidenþialã îl face ca-
pabil sã zboare ºi sã-l poarte pe

fãt-frumoscianul nostru preºedinte în
singura lume în care se simte confor-
tabil, lumea lui. Cu Cotrocenii lui, cu
guvernul lui, cu parlamentul lui, cu
serviciile lui, cu tabieturile lui, cu
aghiotantul lui… desigur, nu ãla care
a uitat sã-i ia paltonul de pe umerii tip
Atlas, talia a II-a, de ºi-a ratat cariera!

Altul. PNL-ul care a concurat
în alegeri mai zilele trecute este
doar umbra unei umbre. Imagi-
nea trucatã a unei imagini gro-
sier ciopîrþite ca sã încapã în
rama unui tablou, zice bîrfa-n
tîrg, moºtenit de la Brãtieni. Nu
încape nici o îndoialã, acest
PNL a performat electoral ºi de

data aceasta. Adat tot ceea ce putea sã
dea, handicapat fiind nu doar de efec-
tele adverse ale gestiunii pandemiei,
ci ºi de inepþia stelarã a conducerii
sale care a crezut cã victoria va veni
de la refugiaþii PSD, aºa cum, altãda-
tã, ”întãrirea partidului” a venit de la
refugiaþii PDL!

(continuare în pagina 3)

Predicþiile despre pandemii
în România: libertatea
cuvântului se bazeazã pe
responsabilitate sau nu ?

Î
n ultimele trei sãptãmâni, prin-
tre multe alte declaraþii ºi anali-
ze de tot felul se strecoarã ºtiri
cã este posibil ca în pri-
mul trimestru al anului
viitor sã aparã un al treilea
val de pandemie SARS-
CoV-2, ori cã pandemia

va þine pânã la varã sau tot anul
2021. ªtirile provin de la unii
medici, altfel persoane respecta-
bile în profesia lor, dar care, farã
vreun argument solid, îºi exprimã pro-
priile opinii cu privire la evoluþia pan-
demiei SARS-CoV-2, probabil bazân-
du-se pe o analizã descriptivã a datelor
istorice. Unii dintre aceºtia au pruden-
þa sã citeze Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii ca fiind sursa ce a difuzat
aceastã informaþie, apelând astfel la un

sofism de autoritate, deºi OMS are o
credibilitate îndoielnicã. Alþii se baze-
azã pe date istorice sau pe propriile in-

tuiþii, din moment ce nu oferã
nicio informaþie cum au esti-
mat ei evoluþia pandemiei cu
care ne confruntãm.

Dar care sunt argumentele
pentru a face predicþii cu privi-
re la evoluþia unei pandemii?
Este suficient ca o persoanã,
chiar dacã este o autoritate în

epidemiologie sã declare public cã va
fi un al treilea val de pandemie
SARS-CoV-2? Eu cred cã nu. Aºa
cum nici profanii, printre care mã aflu,
nu au acest drept. ªi atunci cine are
dreptul acesta? Nu trebuie sã ne pu-
nem problema ce persoanã anume are
aceastã autoritate, ci mai degrabã în ce

condiþii o persoanã are autoritatea de a
face declaraþii cu privire la durata unei
pandemii. Nu trebuie ignorat, cã între-
þinerea unor ºtiri care prin conþinutul
lor constituie o formã de ameninþare
colectivã poate influenþa negativ acti-
vitatea economicã. Se cunoaºte cã
pandemia SARS-CoV-2 a avut impact
negativ în consum ºi în serviciile pre-
state populaþiei. Acest lucru s-a obser-
vat în acest an, separat de restricþiile
care au fost introduse pe cale admini-
strativã ºi care au urmãrit combaterea
pandemiei. Oamenii au devenit mai
precauþi, ºi-au schimbat temporar ie-
rarhia cheltuielilor, aºa încât propen-
siunea spre consum a scãzut ºi aceastã
situaþie a afectat negativ industria bu-
nurilor de larg consum, alimentaþia
publicã, industria uºoarã (îmbrãcã-

minte, încãlþãminte). Prin urmare, cei
care fac declaraþii ar trebui sã se gân-
deascã la acest aspect, din responsabli-
tate pentru toþi producãtorii ºi
comercianþii ce pot fi afectaþi în
afacerile lor.

În lumea occidentalã încã din anii
’30 ai secolului XX se fac predicþii cu
privire la evoluþia unei pandemii pe
baza modelelor matematice. Ander-
son Gray McKendrick, epidemiolog,
care a folosit matematica în epidemio-
logie, precum ºi William Ogilvy Ker-
mack, biochimist cu studii matematice
sunt cei care au pus bazele teoriei care
le poartã numele cu privire la distribu-
þia cazurilor infecþioase ºi a transmite-
rii în rândul populaþiei publicatã în trei
articole în 1927, 1932 ºi 1933.

(continuare în pagina 11)
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S&P 500, aºteptat sã
creascã în 2021
lAnaliºtii chestionaþi de CNBC preconizeazã un avans
cuprins între 8% ºi 22% pentru indicele bursier, anul viitor

A
cþiunile tranzacþionate pe pie-
þele americane vor continua sã
urce în 2021, indicele major
S&P 500 urmând sã înregistre-

ze o creºtere cuprinsã între 8% ºi 22%
anul viitor, faþã de nivelurile actuale,
potrivit unui sondaj realizat de CNBC
în rândul unor strategi de piaþã care au
vorbit sub condiþia anonimatului.

Doisprezece dintre cei 20 de strate-
gi de piaþã din instituþii financiare ma-
jore din SUA chestionaþi de CNBC
International anticipeazã cã S&P 500
va creºte pânã la 4.000 - 4.500 de pun-
cte anul viitor. Indicele a încheiat se-
siunea de luni cu 3.691,96 puncte, sub
nivelul maxim de închidere consem-
nat în 2020.

Menþionãm cã, recent, banca brita-
nicã Barclays Plc anticipa cã indicele
S&P500 va trece de 4.400 de puncte în
2021, iar cea americanã Goldman
Sachs Group Inc. preconiza un nivel
de 4.300. Totodatã, banca americanã

de investiþii Morgan Stanley aºteaptã
ca S&P 500 sã urce la 3.900 de puncte
anul viitor.

Paisprezece dintre strategi ºi-au ca-
racterizat punctul de vedere cu privire
la mersul acþiunilor americane anul
viitor ca “optimist precaut”. Trei au
spus cã sunt “foarte optimiºti”, iar trei
- cã sunt “precauþi”. Analiºtii optimiºti
ºi-au motivat pãrerea prin speranþele
legate de o stimulare fiscalã ce va con-
tinua în Statele Unite ºi de lansarea
vaccinurilor împotriva Covid-19, care
a început deja în câteva þãri, inclusiv în
Marea Britanie.

Patru strategi au prezis cã S&P
500 va încheia anul viitor cu un nivel
cuprins între 3.500 ºi 4.000 de pun-
cte, iar alþi patru se aºteaptã ca indi-
cele sã scadã în gama 3.000 - 3.500
de puncte.

A.V.

(continuare în pagina 12)

Piaþa AeRO îºi
deschide porþile
pentru 2Performant
lDorin Boerescu, CEO: “Venim la bursã pentru a ne
conecta la o infrastructurã de finanþare cu ajutorul cãreia sã
ne dezvoltãm accelerat în urmãtorii ani”l Capitalizare
anticipatã de 30,78 milioane de lei, echivalentul unui preþ pe
acþiune de 29,19 leil Efectul pozitiv al investiþiilor ºi
obþinerea economiilor de scarã vor începe sã se reflecte la
nivelul profitabilitãþii din 2023, se estimeazã în
memorandum-ul de listare a societãþiil Conform profilului
de afacere de tip “growth”, managementul 2Performant nu
este orientat spre distribuirea profiturilor

P
latforma AeRO a Bursei de
Valori Bucureºti (BVB) îºi de-
schide astãzi porþile pentru
2Performant Network (2P), li-

derul pieþei de marketing afiliat din
þara noastrã, printr-o listare tehnicã, în
care managementul ºi fondatorii com-
paniei nu vor vinde acþiuni, conform
datelor din memorandum-ul întocmit
de Goldring, intermediarul operaþiu-
nii.

Dorin Boerescu, CEO ºi acþionar
principal al 2Performant, afirmã: “Ve-
nim la bursã pentru a ne conecta la o
infrastructurã de finanþare cu ajutorul

cãreia sã ne dezvoltãm accelerat în ur-
mãtorii ani. Am decis sã abordãm fi-
nanþarea prin bursã în doi paºi: o lista-
re tehnicã, în care managementul ºi
fondatorii 2Performant nu vor vinde
acþiuni, urmatã de o majorare de capi-
tal destinatã creºterii dupã ce ne ali-
niem mindsetul ºi aºteptãrile cu inve-
stitorii activi din România. Suntem, la
rândul nostru, acþionari 2Performant.
Nu ne intereseazã sã vindem compa-
nia sau sã facem exit”.

A.I.

(continuare în pagina 11)
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