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Inflaþia nu existã,
inflaþia este doar
un produs al
imaginaþiei noastre
De câteva luni apar tot mai multe lul sectorului alimentar mondial.
semnale care aratã cã dorinþa marilor
Conform datelor Organizaþiei penbãnci centrale, de a “stimula” inflaþia, tru Alimentaþie ºi Agriculturã a Naþiueste aproape de transformarea
nilor Unite (FAO), indicele
în realitate. Existã ºi destule
preþurilor alimentelor a atins
opinii, inclusiv la nivelul consuun maxim al ultimilor ºase ani
matorilor, conform cãrora rata
în noiembrie 2020, în condiþiioficialã a inflaþiei, atât în econole în care indicele preþurilor cemiile avansate cât ºi cele emerrealelor a urcat pânã la maxigente, nu reflectã adevãrata
mul ultimilor ºase ani ºi
CÃLIN
creºtere a preþurilor.
jumãtate (vezi graficul 1).
RECHEA
Datele oficiale încã nu sunt
Dinamica preþurilor alimencontestate pe scarã largã în presã, dar telor reprezintã un motiv puternic de
aceastã situaþie se poate schimba foar- îngrijorare pentru Albert Edwards,
te curând, mai ales pe fondul presiuni- analist la Société Générale.
lor inflaþioniste accentuate de la nive(continuare în pagina 12)
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INTERVIU CU FLORIN JIANU, PREªEDINTELE CNIPMMR:

“Dacã instrumentele
naþionale ºi europene intrã
rapid în economie, aceasta
îºi va reveni”

Brokerii sperã la cât
mai mulþi emitenþi noi
la BVB, în acest an
l Ovidiu Dumitrescu, Tradeville: "Pentru a atrage noi investitori
la bursa localã este important sã le oferim acestora cât mai multe
alternative investiþionale" l Dragoº Mesaroº, Goldring: "Pe
lângã Hidroelectrica, Aeroporturi Bucureºti sau Salrom sunt alte
companii de stat care chiar ar aduce un plus pentru piaþã"
Brokerii sperã ca tot mai multe
companii noi sã vinã la Bursa de Valori
Bucureºti (BVB) în acest an, atât prin
listãri de acþiuni cât ºi de obligaþiuni,
efectele benefice ale acestor operaþiuni urmând sã fie resimþite nu doar la nivelul pieþei de capital ci ºi la nivelul
economiei în ansamblu.
Ovidiu-George Dumitrescu, CFA,
director general adjunct al Tradeville,
ne-a transmis: "Pentru a putea atrage
noi investitori la bursa localã credem
cã este important sã oferim acestora
cât mai multe alternative investiþionale. În acest sens, ne dorim în continuare cât mai mulþi emitenþi noi la
BVB, ceea ce presupune cât mai multe oferte publice ºi plasamente private, atât de acþiuni cât ºi de obligaþiuni.

Efectul va fi benefic nu numai pentru
piaþa de capital din România ci ºi pentru economie în general, bursa putând
asigura finanþarea unei pãrþi din ce în
ce mai mari din necesarul de finanþare
la nivel naþional ºi putând sã contribuie la un ritm mai rapid de creºtere economicã".
Anul trecut, doar trei companii noi,
Norofert, Holde Agri Invest ºi 2Performant, au venit cu acþiuni la BVB, în
Piaþa AeRO, în timp ce Piaþa Reglementatã suferã de trei ani în acest sens,
rãstimp în care doar Bittnet Systems a
intrat pe acest segment bursier, dupã o
promovare de pe AeRO.
ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 4)

Decãderea TVR
Chiar mã întreb la ce m-am gândit care a scandalizat atâta lume. Schimcând am lãsat TVR în grila de pro- bam canalele cu telecomanda când am
grame. Eu am un obicei: scot tot ce vãzut o scenã care mi-a atras atenþia.
nu mã intereseazã din lista canalelor Negaþionistul Dan Bittman fãcea un
setate pe televizor.. Aºa se face cã am fel de glume chinuite alãturi de un perrãmas doar cu câteva. Docusonaj specializat în maimuþãmentare istorice ºi ºtiri, cam
reli. Nici unul dintre cei de pe
asta este dieta mea zilnicã.
ecran nu purta mascã, nici unul
Posturile de scandal, în spenu respecta “distanþa socialã”.
cial, s-au dus.
Tot circul pãrea filmat într-un
La TVR eu nu mã mai uit de
fel de restaurant, care ar fi tremulþi ani. Habar nu am de
buit sã fie închis. Erau un fel de
CÃTÃLIN
când, probabil cel puþin zece. AVRAMESCU glume nesãrate despre
Aud cã este un dezastru. PosiCovid-19. Am trecut, dezgubil, dar nu am de unde sã ºtiu. L-am pã- stat, mai departe.
strat, cred, dintr-un fel de precauþie.
doua zi am realizat cã nu vãzusem,
Este, totuºi, postul oficial. Cu alte cu- de fapt, întregul dezastru. Unii politivinte, postul pe care ar trebui sã se cieni sau membri CNA au protestat.
transmitã anunþuri solemne, de genul Din câte înþeleg, ºuºa respectivã a co“Urmeazã un comunicat important stat 140.000 de euro. Din banii
pentru þarã”.
dumneavoastrã.
În seara de Revelion nu a fost însã
Ceea ce mã duce la urmãtoarea connimic solemn. Dimpotrivã. Am dat ºi statare.
eu, din întâmplare, peste emisiunea
(continuare în pagina 3)

ntreprinderile mici ºi mijlocii au trecut printr-un an dificil din cauza pandemiei Covid-19, care a generat o crizã neaºteptatã. 98,23% dintre antreprenorii din þara noastrã susþin cã activitatea le-a fost afectatã de actuala
crizã, iar 5 din 10 IMM-uri ºi-au redus activitatea, conform datelor prezentate recent în Carta Albã a IMM-urilor 2020. Guvernul a încercat pe tot parcursul anului trecut sã sprijine antreprenorii prin mai multe mãsuri finanþate din
bugetul de stat ºi din fonduri europene, dar multe dintre ele au întâmpinat
dificultãþi în implementare.

Î

Despre toatã aceastã situaþie ºi despre aºteptãrile pentru anul în curs ne-a
vorbit, într-un interviu, Florin Jianu, preºedintele Consiliului Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii din România (CNIPMMR).

Reporter: Cum caracterizaþi situaþia IMM-urilor în acest moment?
Florin Jianu: Este o situaþie specialã, pe care nimeni nu o anticipa la
începutul anului 2020. Dacã în ianuarie 2020 vorbeam despre deficitul privind forþa de muncã, despre o creºtere
consistentã a companiilor, am ajuns ca
la finalul anului trecut sã vorbim despre menþinerea locurilor de muncã
actuale ºi despre menþinerea competitivitãþii. Anul 2020 a fost unul special,
pentru cã a fost o crizã specialã, care
nu a fost determinatã de cauze economice. Afost o crizã de sãnãtate cu care,

cel puþin, România nu s-a mai confruntat în aceastã perioadã de 30 de ani
de antreprenoriat. Dacã ne uitãm la datele statistice, am avut scãderi pe ceea
ce a însemnat înscrierea de noi firme,
dar am avut scãderi ºi pe ceea ce înseamnã închiderea de firme. ªi atunci,
putem spune cã anul trecut a reprezentat un an al status-quo-ului, un an în
care nu am reuºit dezvoltarea, dar nu
avem nici pierderi foarte mari.
A CONSEMNAT
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 9)

